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Autoriza o cidadão brasileiro Leon Nicolau Nogueira
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Autoriza o cidadão brasileiro Nicolau Kemnitz Cappelle a pesquisar caulim, mica e associados no município
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14.807- AGRICULTURA- Decreto de 17 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Julio Medeiros a pesquisar cassiterita e associados no município de São João
del Rei, do Estado de Minas Gerais Púb. D. O.
,24-2-44 ................................. .'... . . . .

261

14.808

AGRICULTURA - Decreto de 17 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro .Júlio Medeiros a pesquisar cassiterita e associados no município de Prados, do
Estado de Minas Gerais - Púb. D. O. - 24-2-44. . . . . .

262

14.809 -:- AGRICULTURA -Decreto de 17 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Landulpho Alves Dornas
a pesquisar quartzo: e associados no município de Bocaiuva,
do Estado de Minas Gerais - Púb. D. O. - 24-2-44. . . .

263

14.810- AGRICULTURA- Decreto de 17 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a
pesquisar calcÚ:a e associados nos municípios de Curitiba
e Cerro Azul, do Estado do Paraná - Púb. D. O. 24-2-44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263

14.811- AGRICULTURA- Decreto de 17 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a
pesquisar gipsita e associados, no município de Jaguariaíva,
do Estado do Paraná- Púb. D.O. - 24-2-44.........

264

14.812 -AGRICULTURA- Decreto de 17 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a
pesquisar baritina e associados no município de Cerro
Azul, do Estado do Paraná - Púb. D. O. - 24-2-44. . . .

264

14.813- AGRICULTURA- Decreto de 17 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Vicente de
Castro a pesquisar cassiterita e associados no município
de São João del Rei, do Estado de Minas Gerais - Púb.
D.O. 24-2-44...................................

265

14.814- AGRICULTURA- Decreto de 17 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Antenor Risso a pesquisar bauxita e associados no município de Parreiras, do
Estado de Minas Gerais - Púb, D. O. - 24-2A4. . . . . .

266
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14.815 -

AGRICULTURA- Decreto de 17' de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Bento de Oliveira
a pesquisar bauxita no município de João Pessoa, do
Estado do Espírito Santo - Púb. D. O. - 24-2:..44, . . .

266

14.816- AGRfCULTURA- Decreto de 17 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Cândido José de Oliveira
Filho a pesquisar mica, caulim, e quartzo no município
de Bicas, do Estado de Minas Gerais - Púb. D , O . 24-4-44. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

267

14.817- FAZENDA - Decreto de 17 de fevereiro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Carlos de Sales França a
comprar pedras preciosas - Púb. D. O. - 18-3-44 ... , .

268

14.818 --.- FAZENDA - Decreto de 17 de- .fevereiro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Antônio Muniz
a comprar pedras preciosas - Púb. D. O. - 9-3-44. . . .

268

14.819 -FAZENDA - Decreto de 17 de fevereiro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Gustavo Milward --de Azevedo a comprar pedras preciosas - Púb, D. O. - 24-3-44

268

14.820- FAZENDA - Decreto de 17 de fevereiro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Durutério da Cruz
a comprar pedras preciosas- Púb. D.O. - 713-44....

269

14.821 -

Decreto de 17 de fevereiro de 1944 - Autoriza o cidadão brasileiro Honório Trote a· comprar pedras preciosas .
- Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta
de pagamento ....................... , .. , .... , , . , . . .

269

14.822 -

GUERRA - Decreto de 18 de fevereiro de 1944 - Cria
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário- mensalista da Escola Militar de Resende, do Ministério da
Guerra, e dá, outras providências - Púb, D. O. - 23-2-44

269

14.823 -

AGRICULTURA - Decreto de 18 de fevereiro de 1944
- Declara sem efeito a autorização de lavra conferida
à "Sociedade de Mineração Citra Minas Ltda." pelo De~
ereto n.O 7.435, de 25 de junho de 1941- Púb. D.O.
23-2-44.... . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .

272

14.824 -

AGRICULTURA - Decreto de 18 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro João Pinto de Castelo
Branco a lavrar jazida de caulim e associados no município de Ubá, do Estado- de Minas Gerais. - Púb. D. O.
26-2-44. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .

272

AGRICULTURA - Decreto de 18 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro José Nunes Ribeiro a pesquisar cassiterita e associados nos municípios de São João
dei Rei e Resende Costa, do Estado de Minas Gerais Púb. D.O. - 26-2-44..............................

272

AGRICULTURA - Decreto de 18 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Nunes Ribeiro
a pesquisar cassiterita e associados nos municípios de
São João dei Rei e Resende Costa, do Estado de Minas
Gerais- Pub. D. O. - 26-2-44....................

274

14.825

14.826
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14.827 -

AGRICULTURA - Decreto de 18 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Nunes Ribeiro
a. pesquisar cassiterita e associados nos municípios de São
João del Rei e Resende Costa, do Estado de Mirias Gerais
- Pub. D. O. - 26-2-44 ... ;......................

275

MARINHA - . Decreto de 23 de fevereiro de 1944 Aprova o Regulamento para concessão das Medalhas
Navais do Mérito de Guerra- Pub. D. O. - 6-3-44.,

276

GUERRA Decreto de 23 de fevereiro de 1944 Cria a Tabela Numérica de Extranumerário mensalista
do 7.0 Depósito Regional de Material Sanitário, do Ministério da Guerra, e dá outras providências - Pub: D. O.
25-2-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . •

281

14.830- AGRICULTURA- Decreto de 23 de fevereiro de 1944
- Funde as Tabelas Numéricas de Extranume.-ário mensalista do Instituto de Experimentação Agrícola e dto
Instituto de Ecologia Agrícola, ·do Ministério da Agricultura - Pub. D. O. 25-2-44 ............... ,,.

281

14.828

14.829 -

14,831 -

14.832

VIAÇÃO Deçreto de 23 de fevereiro de 1944 Aprova novos projetos e orçamentos para construção do
edifício de oficina mecânica e grupos sanitários na ilha
de Barnabé, no pôrto de Santos Pub. D. O. 20-3-44 ..........•............... - . . . . . . . . . . . . . . . .

288

AGRICULTURA - Decreto de 23 de fevereiro de 1944
a·"Estrada de Ferro Sorocabana" a constr.uir
uma linha de transmissão de 88.000 volts, entre a cidade
de Sorocaba, município de Sorocaba, e a estação de Ipanema, no município de Campo Largo, Estado de São
Paulo- Pub. D. O. 11-3-44 ................. ,,.

288

AGRICULTURA - Decreto de 23 de fevereiro de 1944
- Declara de utilidade pública diversas áreas de terra no
distrito de Campanha, município de igual nome, Estado
de Minas Gerais, necessárias à construção de uma bacia
de compensação e de uma nova barragem, com o fim
de regularizar a descarga do ribeirão Santa Cruz, utilizada
na usina de Xicão, de propriedade da Companhia Sul
Mineira de Eletricidade, e autoriza a referida Companhia
a desapropriá-las - Pub, D. O. - 25-2-44 .. , . . . . . . .

289

FAZENDA Decreto de 23 de fevereiro de 1944 Aprova Regulamento para execução do disposto no Decretolei n.0 6. 122, de 18 de dezembro de 1943 - Pub. D. O.
4-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .

291

TRABALHO - Decreto de 23 de fevereiro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Lindolpho Freitas a pesquisar
jazidas de rochas betuminosas e pito-betuminosas classe IX em terras de domínio público e privado,
situadas no município de Tremembé, EstadO de São Paulo
- Pub. D. O. 1-3-44..........................

297

~-Autoriza
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14.834 -

14.835
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14.836 -TRABALHO - Decreto de 23 de fevereiro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Lindolpho Freitas a pesquisar
jazidas de rochas betuminosas e piro·betuminosas classe IX - em terras de domínio privado, situadas nos
municípios de Taubaté e Tremembé, Estado de São Paulo
- Pub. D. O. - 1-3-44............................

297

14.837 -

TRABALHO - Decreto de 23 de fevereiro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Marcello de Miranda Torres
a pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro·betumi·
nosas - classe IX - em terras de domínio privado, si·
tuadas no município de Tremembé, do Estado de São
Paulo- Pub. D. O. - 8-3A4 ..... ,. . . . . . . . .. . . . . .

298

14.838

JUSTIÇA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Suprime cargo extinto - Pub. D. O. - 26-2-44 ..... .

299

14. 839 -

JUSTIÇA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Suprime cargo extinto - Pub. D. P. - 26-2-44 . . . . . .

299

14.840 -

JUSTIÇA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Suprime cargos extintos - Pub. D. O. - 26·2.44 . . . .

300

14.841 -JUSTIÇA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Suprime cargos extintos - Pub. D. O. - 26·2·44 . . . .
14.842 -

300-

JUSTIÇA Decreto de .24 de fevereÚo de 1944 Suprime cargo extinto - Pub. D. O. - 26-2A4 . . . . .

300

JUSTIÇA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Suprime cargo extinto- Pub. D. O. - 26-2A4 . . . . . .

301

14.844 -

JUSTIÇA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Suprime cargo extinto- Pub. D. O. - 26-2-4<!· ... , . .

301

14.845 -

JUSTIÇA Decreto de 24 de feve1·eiro de 1944 Supr!me cargo extinto - Pub. D. O. - 26-2·44 . . . . .

302

14.846 -

JUSTIÇA :qecreto de 24. de fevereiro de 1944 Suprime cargo extinto - Pub. D. O. - 26-2·44 . . . . •

302

14.847

GUERRA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 ,Suprime cargo extinto- Pub. D. O. - 26-2-44 .....

302

14.848- GUERRA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Suprime cargos extintos - Pub. D. O. - 26-2-44 . . . .

303

14.849- GUERRA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Suprime cargos extintos - Pub. D. O. - 26-2-44 . . . .

303

14.843 -

14.850 -

GUERRA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Suprime cargo extinto - Pub. D. O. - 26-2-44 . . . . .

304

14.851- GUERRA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Suprime cargos extintos - Pub. D. O. - 26-2-44 . . . .

304

14.852

GUERRA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Suprime cargo extinto- Pu.b. D. O. - 26-2-44 ..... .

304

14. 853 -

GUERRA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Suprime cargo extinto - Pub. D. O, .....-. 26·2-44 . . . . . .

305
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14.854 -

FAZENDA Decreto de 24 de fevereiro .de 1944 Exclui do regime de administração a firma Fábrica de Filó
Sociedade Anônima, com sede em NOVSI Friburgo, no Es~
tado do Rio de Janeiro - Pub. D. O. - 26-2-44 .. , . •

305

14.855 -

FAZENDA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 ExClui do regime de admiriistração ô! Sociedade Anônima
Fábrica de Tecidos Werner, com sede em Petrópolis, no
Estado do Rio de Janeiro.- Pub. D. O. -26-2-44 .. ,

306

FAZENDA Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Exclui do regime de administração a Malharia Nossa Senhora da Conceição S. A., 'com sede na Capital do Estado
de São Po.<Ulo- Pub. D. O. - 26-2-44 . . . . . . . . . . . . . •

306

14.856 -

14.857- FAZENDA - Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Exclui do regime de fiscalização as firmas Carla Pareto &
Companhia, Companhia Brasileira Carburêto de Cálcio,
Companhia Fôrça e Luz de Palmira: e Volvo do Braosil
Socied<ide Anônima, tôdas com sede nesta Ca'Pital -

26-2-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

306

14.858- FAZENDA - Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Exclui do regime de administração federal a firma Fernando Hackradt & Compa:nhia, com séde na Capital do Estado de São Paulo - Pub. n'; O. - 26-2-44 . , , .. , , . .

Pub. D. O. -

307

14.859- FAZENDA - Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Aprova as altemções estatutárias do "The National City
Bank of New York"- Pub. D. O. - 7-3-44 .... , . .

307

14.860 -

TRABALHO - Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Aprova os novos estatutos da Kosmos Capita<liza'Cão S, A.,
adotados pela- assembléia geral extraordinária de- acionistas,
realizada a• 31 de março de 1943 - Pub, D. O. - 16-3-44

308

14. 861 -

TRABALHO - Decreto de 24 de fevereiro de 1944 Concede à sociedade Azevedo & Comp. Ltda. -autorização
para• funcionar como. emprêsa de navegação, de acôrdo com
o que prescreve o Decreto-lei n.O 2, 784, de 20 de novembro
de 1940 - Pub. D. O. - 6-3-44 . .. . .. .. . .. . .. .. .. .

308

14.862- EDUCAÇÃO- JUSTIÇA- FAZENDA- AGRICULTURA - Decreto de 25 de fevereiro de 1944 - Altera
tabelas de extranumerário mensa•lista - Pub. D. O. -

28-2-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.863
14.864

TRABALHO - Decreto de 25 de fevereiro de 1944 Extingue cargo excedente - Pub. D. O. - 1-3-44 ...•
VIAÇÃO - Decreto de 28 de fevereiro de 1944 - Suprime cargo extinto- Pub. D. O. -29-2-44 .... : . ...

308
309
310

14.865

VIACÃO - Decreto de 28 de fevereiro de 1944 - Suprim; cargos extintos - Pub, D, O. - 29-2-44 .....

310

14.866

VIAÇÃO - Decreto de 28 de fevereiro de 1944 - Suprime cargos extintos - Pub, D. O. - 29-2-44 ........ .

310

VIAÇÃO - Decreto de 28 de fevereiro de 1944 - Suprime cargos extintos - Pub. D. O. - 29-2-44 ....._..

311

14.867
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14.868

VIAÇÃO - Decreto de 28 de fevereiro de 1944 - Supri~
me cargos extintos- Pub, D. O. - 29-2-44 . . . . . . . .

312

14.869

VIAÇÃO- Decreto de 28 de fevereiro de 1944- Suprime cargo extinto - Pub. D. O. - 29-2.44 ..... , . . .

312

14.870

VIAÇÃO - Decreto de 28 de fevereiro de 1944 prime cargos extintos -Pub. D. O. - 29-2.44

Su312

14. 871

VIAÇÃO - Decreto de 28 de fevereiro de 1944 prime cargos extintos- Pub. D. O. - 29-2-44

Su313

14.872

JUSTIÇA- Decreto de 28 de fevereiro de 1944- Suprime cargo extinto- Pub. D. O. - 29-2-44 . . . . . ...

314

14.8_73

JUSTIÇA- Decreto de 28 de fevereiro de 1944 - Suprime cargo extinto- Pub. D. O. - 29-2-44 . . . . . . . . .

315

14.874- AGRICULTURA- Decreto de 28 de fevereiro de 1944
- Anula, o Decreto n. 0 12.086,- de 25 de março de 1943
- Pub. D. O. - 1-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

14.875 -

AGRICULTURA...;__ Decreto de 28 de fevereiro de 1944
- Autoriza• o cidadão br~sileiro Alfredo Fernandes a pesquisar minério de ouro no município de Pau dos Ferros,
do Estado do Rio Grande do Norte - Pub. D. O. 1-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

14.876- AGRICULTURA- Decreto de 28 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Oliver Tognato a pesquisar argila e associados no município de Santo André,
do Estado de São Paulo - Púb. D , O ........... , . . . . .

316

14.877 -

AGRICULTURA :- Decreto de 28 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Euripedes Chaves de
Melo a lavrar jazida de magnesita e associados no município de Icó, do Estado;do Ceará- Púb. D.O.- 1-3-44

317

14.878

AGRICULTURA - Decreto de 28 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Nestor Marques da Silva
Acauan a pesqHisar carvão mineral e associados no município de Tubarão, do Estado de Santa Catarina Púb. D.O. - 1-3-44...............................

318

14·. 879 -

AGRICULTURA - Decreto de 28 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Albert Wallace Murray
S• pesquisar argila, caulim, e associados no município de
Uberaba do Estado de Minas Gerais - Púb. D, O. 1-3-44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

318

14.880- AGRICULTURA- Decreto de 28 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Mário Gonzalez a -pesquisar carvão mineral e associados no município de Palhoça, do Estado de Santa Catarina - Púb. D. O. 1-3-44.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

14.881 14.882 -

JUSTIÇA Decreto de 28 de fevereiro de 1944 Suprime cargo extinto - Púb. D, O, - 1-3-44 .. , , , . . .

320

AERONÁUTICA - Decreto de 28 de fevereiro de 19~4
- Suprime cargo extinto - Púb, D. O. - 1-3-44, .... ,

320
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14.883 -

AGRICULTURA - Decreto de 28 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Túlio Antônio Ramos a
pesquisar mica no município de Itajaí, do Estado de
Santa Catarina- Púb. D.O. - 1-3-44.,,...........

321

14.884 -

AGRICULTURA -Decreto de 28 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Breno Silva a pesquisar
turfa no município de Pindamonhangaba, do Estado de
São Paulo- Pub. D. O. - 1-3-44 ....... , ..... , .•

321

14.885- ÀGRICULTURA- Decreto de 28 de fevereiro de 1944
Autoriza a cidadã brasileira Marina Graupera Tavares a pesquisar cassiterita e associados no município
de São João dei Rei, do Estado de Minas Gei-ais Púb. D.O. 1-3-44..............................

323

14.886 -

AGRICULTURA- Decreto de 28 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Paulo de
Oliveira a pesquisar mica e associados, no município de
Abre Campo, do Estado de Minas Gerais- Púb. D.O.
1-3-44. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .

323

14.887

AERONÁUTICA - DE;!creto de 28 de fevereiro de 1944
-Modifica artigos do Decreto n.0 8.261, de 20 de novembro de 1941- Púb. D.O. - 1-3-44 ............. .

324

GUERRA- Decreto de 28 de fevereiro de 1944- Considera computável, para todos os efeitos, o tempo de 'desempenho de determinadaS funções exercidas por oficiais
agregados - Púb. D. O. - 1-3-44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324

14.888 -

14.889

~FAZENDA

Decreto de 28 de fevereiro de 1944 Inclui nos efeitos do Decreto-lei n.0 4 .166, de' 11. de março
.de 1942, a Companhia Brasileira de Eletricidade SiemensSchuckert, S. A., e dá outras providências - Pub. D. O.
1-3-44. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

325

FAZENDA Decreto de 28 de fevereiro de 1944 Inclui sob os efeitos do Decreto-lei n. 0 4. 166, de 11 de
março de 1942, para o fim de ser liquidada, a Sociedade
Comercial Nipo-Brasileira Limitada, com sede nesta Capital- Púb. D.O. - 1-3-44 ....................... .

325

14.891 -JUSTIÇA Decreto de 28 de fevereiro de 1944 Suprime cargos extintos - Púb. D. O. - 29-2-44. . . . . .

326

14.890

14.892 -

14.893 -

AGRICULTURA - Decreto de 29 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Alves de Lima a
pesquisar carvão mineral no município de São Jerônimo,
do Estado do Rio Grande do Sul Púb. D. O. 3-3-44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .

326

AGRICULTURA - Decreto de 29 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Lambert Rogér a pesquisar quartzo e associados no município de São João Nepomuceno, do Estado de ]..<Iinas Gerais - Púb. D, O. 3-3-44.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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14.894- AGRICULTURA- Decreto de 29 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Abreu
Santos a pesquisar feldspato, mica e associados no muni~
cípio de São Gonçalo, do Estado do Rio de Janeiro - Púb. D.O. - 3-3-44............................

328

14.895- AGRICULTURA- Decreto de 29 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cids.dão brasileiro Carlos Alberto Alves a
pesquisar ouro, cassiterita e associados no município de
Tiradentes, do Estado de Minas Gerais - Púb. D. O.
3-3-44. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. .

328

14.896

AGRICULTURA - Decreto de 29 de fevereiro de 1944
- Autoriza o midadão brasileiro Enio Soliani a pesqui~
sar caulim, argila, quartzo e associados no município de
São Paulo, do Estado de São P2ulo - Púb. D, O. 3-3-44.............................................

329

14.897 -

AGRICULTURA - Decreto de 29 de fevereiro de 1944
Autoriza os cidadãos brasileiros Benjamim J acob e
e Amador Eulália Diniz a pesquisar quartzo no muni~
cípio de Buenópolis, do Estado de Minas Gerais - Púb.
D.O. 3-3-44....................................

330

14.898 -

AGRICULTURA - Decreto de 29 de fevereiro de 1944
Autoriza os cidadãos brasileiros Luiz Gonzaga de
Moraes Machado e Antonio Raimundo Machado Neto a
pesquisar quartzo no município de Flores, do Estado do
Maranhão - Pub. D, O. - 3~3~44 ..........•.... , . ,

331

14.899 -

AGRICULTURA - Decreto de 29 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro José Sobreira a pesquisar
ametista, quartzo e associados no. município de Mesquita,
do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. - 3·3·44

331

14.900- AGRICULTURA-. Decreto de 29 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Boaventura Ferreira da
Silva a pesquisar quartzo e associados no município de
Teófilo Otoni, do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O.
- 3-3-44. .. .. : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

332

14.901

AGRICULTURA - Decreto de 29 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro David Wille Lupion a
pesquisar carvão mineral e associados no município de
Venceslau Braz, do Estado do Paraná - Pub . D . O. 3-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .

332

14.902 -

FAZENDA Decreto de 29 de fevereiro de 1944 Inclui nos efeitos do Decreto~lei n. 0 4. 166, de 11 de março
de 1942, as emprêsas que menciona, e dá outras provi~
dências- Pub. D. O. - 1-3A4 ................. , ...

333

14.903

EDUCAÇÃO - Decreto de 29 de fevereiro de 1944 Concede subvenções a entidades desportivas, para o exer~
cício de 1944- Pub. D. O . - 2~3-44 ............. , . .
14.904- TRABALHO -Decreto de 29 de fevereiro de 1944Concede aumento geral de vencimentos e salário, institui
o regime de salário~família no Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Comerciários, e dá outras providências
- Publ. D. O. - 6-3-44- Ret. D. O. - 10-3-44 . .

334

335
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14.905 -

14.906 -

141907 -

ÍNDIO E

FAZENDA Decreto de 29 de fevereiro de 1944 Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário
mensalista e suprime a ·Tabela Numérica Suplementar de
de Extranumerário mensalista do Serviço de Comunicações,
do Ministério da Fazenda, e dá outras providências Pub. D. O. - 2-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350·

Decreto de 29 de fevereiro de 1944 Autoriza que o
Ginásio do Estado, com sede em Sorocaba, ·no Estado
de São Paulo, funcione como colégio - Não foi publicado
ainda no D. O, por falta de pagamento ............. ·

352'

EDUCAÇÃO - Decreto de 29 de fevereiro de 1944 Autoriza que o Ginásio Melo e Sousa, com sede no Dis·
trito Federal, funcione como colégio -

3-3-44

Pub. D. O, -

... . ... ... ... .. ... ... .. ... .. ... . ... .. ... ...•

352

AGRICULTURA - Decreto de 29 de fevereiro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Henrique Pinto Vieira
a pesquisar quartzo e associados no município de Goiaz,
do Estado de Goiaz - Pub. D. O. - 3-3-44 .. , . . . . .

352

AGRICULTURA - Decreto de 29 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro José Abelardo de Araujo
a pesquisar amianto e associados no município de Pomba,
do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. - 3-3-44 . . .

353.

14.910- AGRICULTURA- Decreto de 29 de fevereiro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Vital de Paula,
a pesquisar mica e associados no município de Glória, do
Estado de Minas Gerais, Pub. D. O, - 3-3-44 . , , , , . ,

354

14.911- AGRICULTURA- Decreto de 29 de fevereiro de 1944
- Prorroga o prazo a que se refere o n. 0 II do art. 2.0 do
Decreto n, 0 10.917, de 25 de novembro de 1942, que
outorgou a Usinas de Raspa e Farinha, de Responsabilidade Limitada, concessão para aproveitamento de
energia hidráulica de uma cachoeira, situada no rio da
Glória, distrito de Carazinho, município de igual nome,
Estado do Rio Grande do Sul - Pub. D. O, - 24-3-44

354

14.912- AGRICULTURA- Decreto de 29 de fevereiro de 1944
Outorga à Companhia Mineha de Eletricidade concessão para o aproveitamento de energia hidráulica da
cachoeira denominada "Joasal", situada no rio Paraibuna,
distrito de Juiz de Fora, município de igual nome, do
Estado de Minas Gerais Pub. D. O. 8-3-44

355

14.908 -

14,909 -

14.913

14,914 -

TRABALHO - Decreto de 29 de fevereiro de 1944 Autoriza a Companhia Paulista de Fôrça e Luz a construir
uma linha de transmissão, de 33, 000 volts, entre a cidade
de Pompéia e a vila· de Quintana, no município de Pompéia, no Estado de São Paulo, e duas sub-estações transformadoras- Pub. D. O. - 14-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . .

357

VIAÇÃO - Decreto de 1 de março de 1944 - Prorroga,
por mais 6 meses, o prazo fixado no art. 8.0 do Decreto
n.O 11.678, de 18 de fevereiro de 1943 - Pub. D. O.
3-3-44 . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

358
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14.915 -

EXTERIOR - Decreto de 1 de março de 1944 - Faz
pública a adesãO, por parte do Govêrno de Sua Majestade
Britânica do Reino Unido, em nome dos Bahamas, à Convenção Interamericana de Radiocomunicações, firmada
em Havana em 1937- Pub. D. O. - 3-3-44 . . . . . . . •

358

AGRICULTURA Decreto de 1 de março de 1944
- Retifica o art. 1.0 do Decreto n. 0 13.636, de 22 de
outubro de 1943 - Pub. D. O. - 3-3-44 . . . . . . . .. . .

359

14.917- AGRICULTURA Decreto de 1 de março de 1944
- Declara sem efeito a autorização conferida a Magnesita
S. A. pelo Decreto n. 0 8. 652, de 30 de janeiro de 1942
para pesquisar água mineral no município de Brumado,
do Estado da Bahia - Pub. D. O. - 3-3-_44 . . . . . . . . . .

359

14.916 -

14.918 -

AGRICULTURA Decreto de 1 de março de 1944
- Declara sem efeito a autorização conferida a Magnesita
S.A. pelo Decreto n. 0 8.651, de 30 de janeiro de 1942,
para pesquisar água mineral no município de Brumado,
do Estado da Bahia - Pub. D. O. - 3-3-44 . . . . . . . . .

360

14.919

AGRICULTURA Decreto de 1 de marco de 1944
- Declara sem efeito a autorização conferida ~ Magnesita
S.A. pelo Decreto n.O 9.694, de 12 de junho de 1942,
para pesquisar água mineral no município de Brumado,
do Estado da Bahia - Pub. D. O. - 3-3-44 ........ .

36()

AGRICULTURA Decreto de 1 de março de 1944
- Declara sem efeito a autorização conferida a Magnesita
S.A. pelo Decreto n.O 8.942, de 4 de março .de 1942,
para pesquisar água mineral no município de Brumado,
do Estado da Bahia - Pub. D. O. - 3-3-44 . . . . . . . •

360

14.920 -

14.921--... TRP:JBALHO Decreto de 1 de março de 1944 · Aprova os estatutos da Companhia de Seguros Marítimos e
Terrestres "Integridade", assim como "" mudança do seu
nome e :>.<umento do seu capita:l social - Pub. D. -O. -

s-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
14.922 -

14 . .923

14.924 -

TRABALHO- Decreto de 2 de março de 1944- Aprova os novos estatutos da "Aliança da Bahia Capitalização
S. A.'', â!dotados pela assembléia' geral extrs.•ordinária de
acionistas, realizada a 3 de abril de 1943 - Pub. D. O.
15-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRABALHO - Decreto de 2 de março de 1944 - Autoriza a extensão das operações ds.• Sociedade Mútua Catarinense de Seguros de Fogo e de Transportes Terrestres
e Marítimos e aprova !;leus novos estatutos, adotados pelas
assembléias gerais extraordinária9 de s.>Ssociados, realizadas a 13 de agôsto de 1942' e 31 de maio de 1943, inclusive a mudança do nome para Sociedô.'de Mútua Catarinense de Seguros Gemis e o aumento do fundo inicial para
CcS 1.000.000,00- Pub. D. O. - 9-3-44 .......... .
AGRICULTURA - Decret(' de 2 de março de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro João Gomes da Silva a lavmr
jazida de calcita no município de Cêrro Azul, do Estado
do Paraná- Pub. D. O. - 6-3-44 .............. , .

361

361

362

362
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14.925- AGRICULTURA -Decreto de 2 de março ·de 1944
Autoriza o cid&!dão brasileiro Luiz de Lima. Tavares a la·
vrar jazida de cassiterita e associados no município de
São João del Rei, Estado de Minas Geráis- Pub. D.O.
6-3-44 ........ " ......................•. " . . . . .
14.926 -

363

AGRICULTURA - Decreto de 2 de março de 1944 Autoriza o cidadã~ brasileiro Leví da Silva. Panzéri:.' a lavrar jazida de areia quartzosa na circunscrição de Santa
Cruz do Distrito Federal - Pub. D. O. - 6-3-44 .. , . .

364.

14.927

AGRICULTURA - Decreto de 2 de março de 1944 Autorizó! o cidadão bt<it!sileiro Silvino Pacheco de ATaújo
a lavra-r jazidas de quartzo e associados no município de
Ouro Preto, do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O.
6-3-44
..................................... .

365

14.928

AGRICULTURA - Decreto de 2 de março de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro José Bonifácio Veloso Vieira
a pesquisar ::.mianto no município de São Sepé, do Estado
do Rio Grande do Sul~ Pub. D. O. ~ 6-3A4 , ..... .

366

AGRICULTOR~

14.929 -

- Decreto de 2 de março de 1944 Autoriza a emprêsa de mineração Sociedade Cal Pa·raná
Limitada a pesquisar calcáreo no município de Curitiba,
do Estsdo do Paraná - Pub. D, O. - 6-3-44 , . . . . .

367

14.930 -

AGRICULTURA - Decreto de 2 de marco de 1944 Autoriza os cidadãos brasileiros Francicso d~ Oliveira Madeira, José Luiz da Cost aLobo e Vicente Gomes de Carvalho a pesqusiar grafita no município de Its.pecerica, do
Ests.<do de Minas Gerais- Pub. D. O. - 6-3-44 , ... , .

368

14.931

AGRICULTURA - Decreto de 2 de março de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Aurum Félix de Andrade a:
pesquisar aTeia quartzífem no município de Araguari, do
Estado de Minas Gerais - Pub, D, O. - 6-3-44 .. , .

363

14.932 -AGRICULTURA- Decreto de 2 de março de 1944Autoriza s emprêsa de mineração Companhia Beneficiamento de Minerais S. A, a pesquisar estestita e associados, no municpio de Conselheiro Lafaiete, do Estado de
Minas Gerais - Pub, D . O. - 6-3-44 ...... , , . . . . . . .
14.933 ~-FAZENDA - Decreto de 2 de março de 1944 - Autoriza a cidadã brasileiw Maria: Fróis de Oliveira Andrade
a comprar pedras preciosas - Pub, D. O. - 22-3-44 , .
14.934
Decreto de 2 de março de 1944 - Autoriza o cidadão
brasileiro Otávio Alves Passos a comprar pedras preciosas.
- Não foi publicado &inda no D. O. por falta de pagamento . . ... , . , . , . , ..... , , .... , ..... , ...... , , . . .
14.935 -EDUCAÇÃO -Decreto de 2 março de 1944 -Dispõe
sôbre o reconhecimento da Escol:>! Industrial da Associacão
Cívica Feminina, de São Paulo - Pub. D. O. - 30-3:44
14.936- AGRICULTU:R:A- Decreto de 3 de março de 1944Autoriza a cidadã brasileira Dirce Mendes Medina ~ pesquisar turfa e sapropelito no município de Nova~ Iguassú,
do Estado do Rio de Janeiro- Pub. D. O. - 8-3-44

369

370

370

370

371
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14.937- AGRICULTURA- Decreto de 3 de março de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Bs.ttista Barbosa a
pesquisar quartzo e associados no municipio de Coração de
Jesús, do Estado de Minas GerM.s - Pub. D. O. 8-3-44 . . .................·..................•.....
14.938

371

AGRICULTURA- Decreto de 3 de março de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Júlio de Lignac Pais Leme
iS! pesquisar cassiterita e associados no municipio de São
João dei Rei, do Estado de Minas Gerais- Pub. D. O.
8-3-44 .............................•.......... '

372

AGRICULTURA- Decreto de 3 de março de 1944Autoriza o cidadão brasileiro naturalizado Paul Dardot
a pesquisai- quartzo e associados no município de Corlnto,
Estado de Minas Gerais- Púb. D.O.- 7w3-44 ..• ,..

373

14.940

AGRICULTURA- Decreto de 3 de março de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Boaventura Padilha a pesquisar carvão mineral e associados no município de Palhoça, Estado de Santa Catarina- Púb. D.O. - 7-3-44

373

14.941

AGRICULTURA - Decreto de 3 de março de 1944 Autoriza os cidadãos brasileiros Valdemar Neves da
Rocha e Joviano Antônio da Silva Pereira a pesquisar
quartzo e pedras coradas no município de Malacacheta,
do Estado de Minas Gerais- Púb. D.O. - 7w3w44....

374

AGRICULTURA - Decreto de 3 de março de 1944 Autoriza· o cidadão brasileiro Sílvio de Campos Filho
a pesquisar feldspato no município de São Paulo, do
Estado de São Paulo- Púb. D.O. - 8-3-44 ..... :, . . •

375

AGRICULTURA - Decreto de 3 de março de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Boaventura Padilha a pes~
quisar carvão mineral e associados no município de Tubarão, do Estado de Santa Catarina - Púb. D. O. 8-3-44.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

376

14.944 -

AGRICULTURA - Dacreto de 3 de março de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Soter Padua a pesquisar
quartzo e associados no município d~ Itamarandiba, do
Estado de Minas Gerais- Púb. D.O. - 7-3-44......

376

14,945

AGRICULTURA - Decreto de 3 de março de 1944 Revalida a autorização outorgada pelo Decreto n. 0 14.095,
de 26 de novembro de 1943, à "The São Paulo, Tramway,
Light and Power Company, Limited" para construir duas
linhas de transmissão entre a usina de Itupararanga e a
Cidade de Sorocaba, no Estado de São Paulo - Púb.
D.O. 7-3-44.................... .• . . . . . . . . . . . . . .

377

14.946

FAZENDA- Decreto de 3 de março de 1944 - Suprime
cargo extinto- Púb. D.O. - 7w3-44 .. ,.,,,,........

378

14.947 -

GUERRA- Decreto de 6 de março de 1944 - Aprova
o Regulamento da Escola Técnica do Exército - Púb.
D.O. l!w3-44...................................

378

14.939

14.942 -

14.943 -
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14.948 -

VIAÇÃO Decreto de 6 de março de 1944 Altera as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de
Extranumerário-mensalista da Divisão do Pessoal do Ministério da Viação e Obras Públicas Púb. D . O. -

14.949 -

AGRICULTURA - Decreto de 6 de março de 1944 Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Escola N acionai de Agronomia, suprime a
do Curso Complementar da referida escola, e dá outras pro-

8-3-44 ............................... ··-- .. - .. -....

vidências 14.950 -

Púb. D. O, -

AGRICULTURA -

8-3-44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

402

404

Decreto- de 7 de março de 1944 -

Autoriza a Companhia de Carrís, Luz e Fôrça do Rio de

Janeiro, Limitada, a construir em Ponte Coberta, no Ribeirão das Lages, uma usina auxiliar da já existénte nesse
curso dágua - Púb. D. O. - 10-3A4 ....... ! • • • • • • • •

404

14.951 -TRABALHO- Decreto de 7 de março de 1944- Concede à sociedade Rodrigues Alves & Comp. Ltda., autorização para funcionar como emprêsa de navegação,
de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784,
de 20 de novembro de 1940 - Púb. D. O. - 30-3-44. .

405

14.952 -

FAZENDA - Decreto de 7 de março de 1944 - Autoriza a liquidação das firmas que menciona e dá outras
providências - Púb. D. O. - 9-3-44. ·. . . . . . . . . . . . . . . .

14.953 -

AERONÁUTICA- Decreto de 7 de março de 1944 Áltera a Tabela Ordinária e cria a Tabela Suplementar
de Extranumerário-mensalista do Estado Maior da Aeronáutica, e dá outras providências Púb. D. O. -

9-3-44 .. -- - ..... - -- . - . - .... - ... -- ... -- . - ........•. -

406

14.954 -

GUERRA - Decreto de 7 de março de 1944 - Altera
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Secretaria Geral do Ministério da Guerra e dá
outras providências - Púb. D. O. 9-3-44..........

408

14.955 -

JUSTIÇA - Decreto de 7 de março de 1944 - Altera
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Imprensa Nacional, do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, e dá outras providências - Púb.
D.O.- 9-3-44....................................
AGRICULTURA Decreto de 7 de março de 1944
- Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista do Serviço Florestal do Ministério
da Agricultura, e dá outras providências - Pub . D. O.

410

-

14.956

405

9-3-44 . ----.- .. -.---.--.- .... --.- ....... -- .. -.-

413

14, 957 -

Decreto de 7 de março de 1944 - Autoriza que o Ginásio
Rui ·Barbosa, com sede em Jacarézinho, no Estado do
Paraná, funcione como colégio - Não foi publicado ainda
no D. O. por falta de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . .

415

14.958 -

Decreto de 7 de março de 1944 - Autoriza que o Ginásio
da Escola Normal Plínio Rodrigues de Morais, com sede
em Tietê, no Estado de São Paulo, funcione como colégio
Não foi publicado ainda no D O por falta de pagamento , ............. , . , . . . . . . , .... , . . . . . . . . . . . .

415
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1.4, 959 -

EDUCAÇÃO Decreto de 7 de março de 1944 Autoriza que o Ginásio Cesário Mata, com sede em
Campinas, no Estado de São Paulo, funcione como colégio
- Pub. D. O. - 14-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

415

14,960

EDUCAÇÃO Decreto de 7 de março de 1914 Autoriza que o Ginásio da Escola Normal Dr. Alvaro
Guião, com sede em São Carlos, Estado de São Paulo,
funcione como colégio- Pub. D. O. - 24~3-44 . . . . . .

415

14,961

EDUCAÇÃO Decreto de 7 de março de 1944 Autoriza que o GinásiO de Viçosa, com sede em Viçosa, no
Estado de Minas Gerais, funcione como colégio - Pub .
D. O. 28-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

416

14.962

EDUCAÇÃO Decreto de 7 de março de 1944
- Autoriza que o Ginásio Mineiro de Uberlândia, com
sede· em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, funcione
como colégio - Pub. D. O. 30~3-44 . . . . . . . . . . . .

416

14.963 -

Decreto de 7 de março de 1944 - Autoriza que o Ginásio
Cardeal Leme, com sede no Distrito Federal, funcione
como colégio - Não foi publicado ainda no D. O. por
falta de pagamento . , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

417

14.964 -

Decreto de 7 de março de 1944 - Autoriza que o Ginásio
José Bonifácio, com sede em Paranaguá, no Estado do
Paraná, funcione como colégio - Não foi publicado ainda
no D. O. por falta de pagamento....................

417

14.965 -

EDUCAÇÃO Decreto de 7 de março de 1944 Autoriza que o Ginásio da Escola Normal de Botucatú,
com sede em Botucatú, Estado de São Paulo, funcione
colo colégio- Pub. D. O. - 18-3-44 ......... , , . , .

417

14.966 -

14.967

14.968

14.969

14.970

EDUCAÇÃO Decreto de 7 de março de 1944 Autoriza que o Ginásio do "Estado, com sede em Taubaté,
no Estado de São Paulo, funcione como colégio - Pub,
D. O. 20-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Decreto de 7 de março de 1944 - Autoriza que o Ginásio
da Escola Normal Conselheiro Rodrigues Alves, com sede
em Guaratinguetá, Estado de São Paulo, funcione como
colégio - Não foi publicado ainda no D. O. por falta pagamento ......... , ............. , ............ , . . . . .
JUSTIÇA -Decreto de 8 de março de 1944 - Desa~
propria, por utilidade pública, imóveis no Distrito Fe~
deral- Pub. D. O. 10-3~44 . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .
-FAZENDA- Decreto de 8 de marco de 1944- Inclui
sob os efeitos do Decreto~ lei n. 0 4. i66, de 11 de marcO
de 1942, para o fim de ser liquidada, a firma Algodo-ei~a
do Sul Limitada, com sede em São Paulo - Pub. D. O.
- 10-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
- .~A,ZENDA - Decreto de 8 de março de 1944 - Inclui
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15.050- AGRICULTURA Decreto de 15 de março de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Germano Leão Paciornik
a· pesquisar calcáreo no município de Cerro Azul, do
Estado do Paraná - Pub. D. O. - 20-3-44 . . . . . . . . . .
15,051 - AGRICULTURA Decreto de 15 de marco de 1944
-Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Pires-Nogueira a
pesquisar calcáreo no município de Sete Lagoas, do
Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. - 20-3-44 ..... ,
15.052 -AGRICULTURA Decreto de 15 de marco de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Moisés Lupi~n de Traia
a pesquisar calcita e associados no município de Cena
Azul, do Estado do Paraná - Pub. D. O. :__ 20-3A4
15. 053 - AGRICULTURA Decreto de 15 de março de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Costa a pesquisar
mica e associados no município de São João Nepomuceno,
do Estado de Minas Gerais - Pub, D. O. - 20-3-44
15.054- AGRICULTURA- Decreto de 15 de março de 1944Autoriza o cidadão brasileiro José Mo ta Maoia a pesquiss.or
apatita no município de Arapiraca, do Estado de Alagoas
- Pub. D. O. - 20-3-44 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

496

497

498

499
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15.055 -

AGRICULTURA - Decreto de 15 de março de 1944 Autoriz3 o .cido.odão brasileiro Nicodemos Alves de Sousa
c. pesquisar mica e associados no município de São João
Nepomuceno, do Estado de Minas Gerais- Pub. D. O.
- 20-3-44 .

501

AGRICULTURA- Decreto de 1_5 de março de 1944 Autoriza os cidadãos brasileiros Francelino Horta e Anita
Piau Horta a pesquisar pedras preciosas e semi-preciosas,
no município de Conquista, do Estado da Bahia - Pub.
D. O. 20-3-44 ................................ .

502

15.057 -AGRICULTURA- Decreto de 15 de março de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Júlio Paulo Tietzmann a
pesquisar cakáreo e associados no município de Brusque,
do Estsdo de Santa Catarina - Pub. D. O. - 20-3-44

502

15.058 -

AGRICULTURA - Decreto de 15 de mB~rco de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo Magalhães MasCarenhas a pesquisar minérios de manganês no município de
Jaboticatubas, do Estado de Min~s Gerais- Pub. D. O.
- 20-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

503

15.059 -

AGRICULTURA - Decreto de 15 de março, de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Pinto a pesquisar
casSiterita e associados no município de São João del Rei,
do Estado de Minas Gera-is - Pub. D. O. - 20-3-44

504

AGRICULTURA - Decreto de 15 de ms.<t"ço de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Gustavo Freire a pesquisar
quartzo e associados no município de Juiz de Fóra, do
Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. - 20-3-44 . . .

505

15.061- AGRICULTURA- Decreto de 15 de março de 1944Autoriza o cids,.dão brasileiro Osvaldo ds.• Silva Ribeiro a
pesquisar mica e associados no município de Raul Soares,
do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. - 20-3-44

505

15.056

15.060 -

15.062 -

AGRICULTURA- Decreto de 15 de ma1"ço de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Manuel dos Samtos Silva a
pesquis~r turfa no município de Campos, do Estado do Rio
de Janeiro - Pttb. D. O. - 20-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . .

50(5

15.063- AGRICULTURA- Decreto de 15 de marco de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Hecio Bruno a Pesquisar turf€11
no município de Campos, do Estado do Rio de Js.'l"leiro
- Pub. D. O. - 20-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

507

15.064 -

AGRICULTURA- Decreto de 15 de marco de 1944 Autoriza os cidadãos brasileiros Moacír de l'iorais Miranda
e José Morato a pesquisar minério de ouro e associados no
município. de Pitanguí, do Estado de Minas Gera<is - Pub.
D. O. 20-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

507

15.065 -

AGRICULTURA - Decreto de 15 de março de 1944 Autoriza o cidadão bmsileiro Álvaro Gabriel Dias Neto a
pesquisar quartzo, mica e associados no município de Conselheiro Pena, do Estado de Min~s Gerais - Pub . .D. O,
- 20-3-44 .................................. '......
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/;_GiZICULTURA- Decreto de 15 de março de 1944A.utoriza o cidadão brasileiro Jamil Rachid de Melo a p·es-quisz.r mica e associados no município de Resplendor, do
Estado de :Min<.:s Gerais - Pub. D. O. - 20-3-44 . . . .

509

15.067 -AGRICULTURA- Decreto de 15 de março de 1944Autoriza o cid8dâo brasileiro Elbert Pimenta a pesquisar
quartzo, mica e associados no município de Capelinha, do
Estado de Minas Gen.:.•is PuQ. D, O. 20-3A4 . . .

509

15.068- AGRICULTURA- Decreto de 15 de março de 1944Autoriz::t u cidadão brasileiro Antônio Giacomassi a pesquisar ç,·t~ila, caulim e associados no municÍpio d8 Campo
Largo, do Estado do Põ.•raná- Pub. D. O. 20-3-44

510

15.066 -

15.069 -

AGRICULTURA -· Decreto de 15 de mmço de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Anastácio Pedro Beneduce
a pes·quisar minérios de ferro, nwnganês e associados no
município de Parnaíbs.•, do Estado de São Paulo - Pub.
D. O. 20-3-44 . . .
.....................

510

15. 070 -

AGRICULTURA - Decreto de 15 de ma-rço de 1944 Autoriza os cidadãos bra-sileiros Caio Machado de Oliveira
e Francisco Eumene Machado de Oliveira a pesquisar
minério de cobre no município de Apiaí, do Estado de São
Psmlo - PMb. D. O. 20-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.511

15.071 -

AGI"'ICULTURA - Decreto de 15 de março de 1944 Autoriza o cida·dão brasileiro Augusto Vilela Pedras a· pesquisar caulim, quartzo e mica no município de Mar de EsP2.nha, do Estado de Minas Gerais Pub, D. O. 20-3-44
................................... .

512

15.072 -

AGRICULTURA - Decreto de 15 de marco de 1944 Autorizr..• a emprsêa de mineraçãc. Minas d~ B~hia· Limitada, a lavrar jazida!'. de manganês e associados no muniCÍpio ele Snto Antônio de J esús, do Estado d5.• B?hia Pub. D. O. 20-3-44 . .
. .............. .

512

15.073- VIP..ÇAO -

Deneto de 16 de março de 1944 - Dispõe
sôbre o aproveitamento, como extr:.:mumerário-diarisb, do
pessoal que indica, e dá outras providências Pub,
D. O. 18-3-44 . .
. ........ .
15.074- VIAÇÃO - . Decreto de 16 de ms.-rço de 1944 _- Apr..ova
as Tabelas Ordinária e Suplementar de E:~tr:>.·numerário
mensaHst::; d1'\ Estrado.• de Ferro Dona TerSsa Cristina, e
outras providênciãs Pub. D ~ O. - - 18-3-44
15.075 - VIAÇÃ_O - Decreto de 16 de março de 19"-14 - Aprova
ta·bel:;::,s numé:·icas d§ mensalistas e diarista8 da Estrada
de Ferro Nom·esl:e do Brasil, institui o regime de saláriofamília, e dá outras providências Pub, D. O.
22-3-'14
....... .
15.076- EDUCAÇt\0 - Decreto de 16 de março de 1944
Altera a TSJbela Numérica OrdináriE-' de Extra•numeráriomens;Jista do Conselho NacionRl de Educacão, do Ministério, da Educ~c;ç8o e Saúde, e dá outr:o~s p;ovidêndas ?uh. D. O. 18-3-44 ..
.. .. .... .. ..
.. ......

514

514

517

526
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15.077-

FAZE~ZDA De::rdo de 16 d2 marco de 1944· Cria
funções na T2bela Numérica O;:clinária ~de Extrar.umerário::.nerlsaCí.~ta da AdTainistraç8c do Ji:difíci.o da I<'a.zenda, do
Ministério d.s. Fazenda, e dá outr9.s pt"Ovldências - Púb.
D.O. 18-3-44

530

15.078

FAZ.ENDA Decr8to de ló de março
tingue c~•.c·go excçden;;e- Púb. D.O. -

530

15.079

FAZENDA De.:ret 0 de 16 de marco de 1944 Extingue cargo exccd0nt8- Púb. D.O.~- 18-3-44 ..... .

530

l;'AZENDA . - Decreto· de 16 de março de 1944
prime cargoS extinto :o; Púb. D. O.
18-3--44 ...

531

15.080

Ô.c;

1944 lfí-3-44.

Ex-

Su-

15.081 -FAZENDA -~ Decreto de 16 de março de 1944
Suprime cmgos . extbtos Púb. D. O. l3-3-4A. .
15.082 -FAZENDA -

Decreto de 16 de março de 1944
Púb. D. O.
18-3-44.

Su-

FAZENDA Decreto de 16 de março de 1944
prime cargo extinto- Púb. D.O. - 18-3-4.:1·.,.

Su-

FAZENDA -- Decreto de 16 de março de 1944
prime cargos extintos -~ Púb. D. O.
18~3~44. .

Su-

FAZENDA - Decreto de 16 de março de 1944
prime cargo extinto - Púb. D. O. 18-3-44, . .

Su-

GUEKRA Decreto de 16 de marçb de 1944
priJ:ae cr.rgos extintos - Púb. D. O. 18-3-44.. .

Su-

532

prir:.1e cargos extintos -

15.083 15. 084 15.085 15:086 ~-

53 i

532
532
533
533

MAF!INHA - Decreto de 16 de me.rço de 1944 - Suprime cargos extil'.tos- Púb. D.O. 18-3-44 ..... ,..

534

15.088- AGRICULTURA- Decreto de 17 de marco-de 1944Alter2 a redação do art. 1.0 do Decreto n. 0~ 14. 153, de 1
de dezembro de 19-'1·3- Púb. D.O. 21-3-i!-4......

534

AGRICUL'I'DEA -- .Décreto de 17 de marco de 19.:::-4 Aeto.::i;~2 8 cidadã bn<sildra Bader Mai.t<l.; a pesquisar
miné1·io Os ouro, cassiteJ:·iü>. e associados nos municípios
de Prados e E.esende Costa, d~ Estado de Mina3 Gerais
P6b. D.O. 21-3-'.4...

535

AGE.TCU'LTURA- Decreto de 17 de março de 1944
Aui:odzc. o cidsdão br2sileiro Mo'acir Pacheco a pesquisar
calc!ts, c8.:ê8.t"eo e <Jsso-:i:3dcs no município de Curitiba,
do Estado do P2mná -~ Púb. D. O. - 21-3-44.

536

15. 087

15.089 -

15.090 -

15.091- AGRICULTURA - ..- Decreto de 17 de marco d€ 1944
Auto:-iza o . cido.dào brnsileiro Moacir Pacheco a pesquisgr calcita, c<dd,;,·eo e associados no município de Curitiba, do Estado d,)

15.092 -

P8.ran~

-

Fúb. D. O. -

2 :!.-3-4-4.

GUERRA ~-- Decreto d8 17 de março de 1944 - Dá
nova redação ao Capítulo XII do Regulamento para o
Serviço de Identificação do Exército
Púb. D. O. 29-3-44..

536

537
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15.093 -

VIAÇÃO - Decreto de 20 de março de 1944 - Aprova
o "Plario Rodoviário Nacional" e dá outras providências
- Púb. D.O. - 25-3-44 .......................... .

539

15.094

VIAÇÃO - Decreto de 20 de março de 1944 - Aprova
orçamento complementar para conclusão do açude público "Caldeirão" - Púb. D. O. - 22-3-44 .......... ,

539

15. 095 -

VIAÇÃO - Decreto de 20 de março de 1944 - Aprova
projeto e orçamento de 20 km da rodovia "Central de
Alagoas" - Púb. D. O. 22-3A4 ....... , ... , .. , .. ,

540

15. 096 -

VIAÇÃO - Decreto de 20 de março de 1944 - Aprova
projeto e orçamento para construção de uma variante na
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil - Púb. D.O. -

22-3-44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

540

·tS. 097 -

EXTERIOR - Decreto de 20 de marco de ~944 - Promulga ,o Convênio para o fomento do turismo e con~
cessão de facilidades para a entrada nos respectivos ter~
ritórios entre o Brasil e o Paraguai, firmado no Rio de
j<J.neiro a 10 de maio de 1943- Púb. D.O.- 22~3~44'..

540

15.098 -

EXTERIOR Decreto de 20 de marco de 1944 Promulga o Convênio de intercâmbio c~ltural entre o
Brasil e a Venezuela, firmado no Rio de Jaheiro a 22 de
outubro de 1942- Púb. D.O. - 23-3-44... .. . .. . . ..

543

-15.099 -

GUERRA - Decreto de 20 de marco de 1944 Cria
função na Tabela Numérica Ordinári; de Extranumerário
mensalista da FoTtaleza de São João, do Ministério da
Guerra, e dá, outras providências- Púb. D.O_.- 22-3-44

545

15.100- GUERRA -

Decreto de 20 de março de 1944 - Aprova
o. Plano de Uniformes para a Fôrça Expedicionária Brasileira- Pub. D. O. - 22-3-44 ................... .

546

15.101'- MARINHA- Decreto de 20 de março de 1944- Aprova
e manda executar o Regulamento para a Base Naval de
Na tal, Estado do Rio Grande do N arte - Pub . D . O.

15. 102

15 .103 -

15, 104 -

15 .105

22-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRABALHO Decreto de 21 de março de 1944 Concede à Companhia Excelsior de Seguros, autorização
para funciOnar e aprova, com modificações, os seus esta-tutos- Pub. D. O. - 1A-44 ..... , .............. , .
GUERRA Decreto de 21 de março de 1944 Considera a "Companhia Fabril Brasileira de Lonas" de inte~
rêsse militar - Pub. D. O. - 23-3-44 . . . . . . . . . . . . . .
GUERRA - Decreto de 21 de marco de 1944 - Declara
de utilidade pública a desapropri;ção de i~óveis effi
Itajubá, Estado de Minas Gerais, para moradia e construção de prédio para moradia de oficiais do 1.0 Batalhão
de Pontoneiros - Pub. D. O. - 23-3-44 . . . . . . . . . . . .
AERONÁUTICA - Decreto de 21 de março de 1944 Alt-era a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráiio
mensalista do Serviço de Fazenda da Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica, e dá outras providências - Pub.
D. O. - 23-3-44 ........... ·.......................

553

556

557

557

558
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15.106 -

AGRICULTURA Decreto de 21 de marco de 1944
Suprime a Tabela Numérica Suplementat~ de Extranumerário mensalista do Curso Complementar da Escola
Nacional de Agronomia do Ministério da Agricultura Pub. D. O. 23-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

560

15, 107

EDUCAÇÃO - Decreto de 22 de março de 1944 - Autoriza que o Ginásio Nossa Senhora do Bom Conselho,
com sede em Pôrto Alegre, no Estado do Rio Grande do
Sul, funcione como colégio - Não foi publicado ainda no
D. O. por falta de pagamento.................

560

15. 108 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 22 de
toriza que o Ginásio Municipal de
em Ouro Preto, Estado de Illiinas
colégio - Não foi publicado ainda
pagamento ... , . , .. , .... , , , .. , . ,

março de 1944 -- AuOuro Preto, com sede
Gerais, funcione como
no D. O, por falta de
, .... , , ... , . , , , . , . , .

560

15 .109 -

EXTERIOR - Decreto de 22 de março de 1944 - Faz
pública a ratificação, por parte de Cuba, da Convenção
sôbre Nacionalidade da Mulher, firmada Gm r.llontevidéu,
a 26 de dezembro de 1933, por ocasião da Sétima Conferência Internacional Americana - Pub. D. O. - 23-3-44

560

15.110 -

AGRICULTURA Decreto de 22 de março de 1944
- Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário
mensalista da Divisão do Material, do Ministério da Agricultura, e dá outras providências Pub. D. O. -

24-3-44
15.111 -

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

561

AGRICULTURA Decreto de 22 de março de 1944
- Declara sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Artur de Oliveira Regis pelo D2cr0to n. 0 13,4 77,
de 24 de setembro de 1943, para pesquisar quartzo no
município de Sento Sé, do Estado da Bahia - Pub. D. O.

-

24-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

563

15.112

AGRICULTURA Decreto de 22 de março de 1944
Concede a Companhia de Argilas Industriais Limitada
autorização para funcionar como emprêsa de mineração
- Pub. D. O. - .28~3-44 ......................... .

563

15.113

AGRICULTURA Decreto de 22 de março de 1944
Concede à Companhia de Cimento Portland Poti
autorização para funcionar como emprêsa de mineração
- Pub. D. O. - 30-3-44 ......................... .

564

AGRICULTURA Decreto de 22 de março de 1944
-Retifica o art. 1.0 do Decreto n.O 12.771, de 30 de
junho de 1943- Pub. D. O. - 27-3-44 ........... .

564

!5 .114

15.115- AGRICULTURA -

15.116

~

Decreto de 22 de março de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Thomaz Marinho de .Albuquerque Andrade a pesquisar calcáreo no município de
Tomazina, do Estado do Paraná- Pub. D. O - 27-3-44

565

AGRICULTURA Decreto de 22 de março de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Teixeira Portella a
lavrar jazida de dolomita no município de Vassouras, do
Estado do Rio de Janeiro- Pub. D. O. - 2'/ ..3-44 . . . .

566

LX
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15.117- AGRICULTURA -Decreto de 22 de março de 1944
-- Autoriza o cidu_dão brasileiro Bertolo Ivialacu.rne a pesquisêlr mica e associados no município de Coh~tin2, do Estado do Espírito Sento- Pub. D.'O. --27--344 . .

567

15.118 -

AGRICULTUI-<A Decreto de 22 de março de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro l\IIario Rozal Roberto a
pesquisar galena e associados no mtm!cípio d9 Crato, do
Estado do Ceará - Pub. D-, D.
27-3A4

567

15.119 -

AGRICULTURA -- D.3cr:o:to de 22 de m<Jrco de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Benedito de Souza Godoy,
a pesquisar água mineral no 1TIU11icípio de Lindoia, do
Estado de S8.o Paulo - Pub. D. O. 27-3-~4

568

15.120 -

AGRICUL'I'UR/'. - Decreto. de 22 de m<>.<rco de 1944 Autmiza o dd2:dão brc.-sileiro Antbnio Alcânt;ra a pesquisar
micR e s:ssociados no município de Resplendor, do Estado
de lVIin8s Ge:rds ~ Pub. D. O. - 27-3-44 .

569

AG-I-<ICULTURP.-. ~ Decreto de 22 de março de 194-4 Autod;-;-a o cidadão brasileiro Carlos DellG.i a pesquisar
quar'.:zo, ::nica, c:>.•1..dim e associados no município de -l\.1:ogí
das Cruzes, do Est21do de São Paulo Pub. D. O.
27-3-4"!-

569

15,122 -

J\GRICULTURA - Decreto
A.c:toriz2 o cidadão brasileiro
N e'.:o a pe~qdsar minérios de
no ::nu;cicípio de :~v'[;;_,riana, do
P11'b. D. O.
27--3-44

de 22 de maJ·ço de 1944
Joaquirii Gomes da Silveira•
ferro, manganês e associados
Estado de Minas Gerais ........

570

15.123 -

P~GF<-ICULTURA

-- Decreto de 22 de março de 194-4
Au';:r:·ri;;;a o cic',<:~c'ião brasileiro Osvald~ Cesz.•r Pereha da
Silva a pesquisar quartzo e associados no município de
Dis!Y:o-ntina, do Est<Jdo de M:ins,s Ger<:~is - Pub. D. O,
27-3-44

571

15.121

~

15.124- A"GRICULTUR_A -

Dec:·eto de 22 de marco de 1944
Avtori;;;"' os cid8dãos brasilei,os Pau1"a Antô;üo- Lorensoni,
C8.rlos Binow e Js.·ime Valdetaro a pesquisar pedras semipredosas, c;uart;:-o e ;;;•ssodt!dos no :município de Itagva:çú,
do Estado do Esnírito S:;mto Pub. D. O. 27-3-44

571

15.-125- AGRICULTURA- Decreto de 22 de março de 1944Autoriza o ád:::>.dão br.ssi1eiro Breno Soares Maia a pesq-,,is:.>:- c-;)cflreo no município de Passos, dó Esta-elo de Mina~ GerRis-- Pub. D. O. - . 27--3-44

572

15.126 -

15.127

~

A.GRICUL'I'URA - Decceto de 22 de mG~rço de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Borges da Mota ã' pesquisar ("'1_18:-tzo e pedt-.s.~ ~Ofé'(bs no municÍpio de Teófilo
Otoni, do Estado de Minas Gerais Pub. D. O. 27-3-44
AGRICULTURA - Decreto de 23 de nwrço de 1944 :_
Cria as TabelE.\'; Numérk0.s Ordin8rias de Extrannmeráriomensalista de diversos Órgãos c1o Centro Nacional de Ensino e Pesqt1is2S Agronômices, do Mi.nistério da AgriculhH"-'1.. e dá outnJs providência3- Pvb. D. O. -25-3--44

573

57-3
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15.128 -

FAZENDA Decreto de 23 de março de 1944 - Autoriz& a venda de bens que menciona, e dá outra-s providências- Pub. D. O . - 25-3-44 .............

574

15. 129 -

FAZENDA Decreto de 23 de março de 1944 Exch!i do t·egime de ndministração o Colégio· Visconde de
Pôrto Seguro, estabelecido na Capital do Estado de São
P~mlo- Pub. D. O.
25-3-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1)75

15.130- FÁZENDA- Decreto de 23 de março de 1944- Exclui
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DECRETO N. 14.436-

DE

5

DE JANEIRO DE

1944

Declara de urgência a desapropriação a que se refere o decreto n, 12.545,
de 7 de junho de 1943

O Presidente da República, usando da atr-ibuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o disposto no decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 É declarada de urgência, para efeito de imediata imissão de
poss,e dos bens, a desapropriação dos seguintes imóveis localizados à rua Aviador Gil Guilherme, em São Paulo, abrangidos pela desapropriação a que se
refere o decreto n. 12. 545, de 7 de junho de 1943: Lotes A, C e I, prédios
ns. 372, 382, 384, 394, 406, 416, 426, 345, 355, 361, 367, 381, 385, 397, 403,
419, 429, 338 e 350.
Art. 2.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a efetivação da providência indicada no artigo precedente na forma prescrita no
artigo 15 do decreto-lei n. 3. 365, de 21 de junho de 1941, correndo a despesa
à conta dos créditos para êsse fim já empenhados,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro ·de 1944, 123.~ da Independência e 56.0 da
República.
Gn:TÚLIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. 14.437

-DE

5

DE JANEIRO DE

1944

Concede reconhecimento ao Conservatório Brasileiro de ldúsica, com sede
no Distrito Federal

O Presidente da República:
Resolve, nos têrmos do ·artigo 23 do decreto-lei n·. 421, de 11 de maio
de 1938, conceder reconhecimento ao Conservatório Brasileiro de Música,
com sede no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 14.438 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1944

Concede novos prazos para> o cu.rnprimento de dit$posições do decreto-lei número
5. 764, de 19 de agôsto de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe coi::lfere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o que lhe representou o
Con:;elho Nacional de Águas e Energia Elétrica, decreta:

Art. 1.0 Para a observância do disposto no art. 4.0 , parágrafo único, do
decreto-lei n. 5. 764, de 19 de agôsto de 1943, é concedido novo prazo, de
120 dias, a contar da data da publicasão dêste decreto,
Parágrafo único. O Governador ou Interventor que, dentro dêste novo
prazo, não fizer a comunicaçã'o a que, pox fôrça dessa disposição legal, está
obrigado, com respeito à divisão territorial sob seu govêrno, e o Prefeito que,
dentro do mesmo prs.zo, não a fizer, com relação ao respectivo Município, incorrerão em pena de responsabilidade, nos têrmos do art. 8.0 , inciso II, do
decreto-lei n. 1. 202, de 8 de. abril de 1939, com a modificação constante do
art. 6.0 do decreto-lei n. 5.511, de 21 de maio de 1943.
Art. 2.0 Ê igualmente concedido novo pr:azo de 120 dias, a contar da
publicação dêste decreto, para o cumprimento do disposto no art. 8.0 , e seu
parágrafo único, do mencionado decreto-lei n. 5. 764, de 19 de agôsto de

1943.
Parágrafo único. Pela inobservância dêsses dispositivos da cifada lei,
dentro dêsse novo prazo, as emprêsas a que êles se referem ficam sujeitas às
penas previstas no artigo único do decreto-lei n. 3. 900, de 5 de dezembro
de 1941.
Art. 3.0
revogadas as

O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
em contrário ,

disposiçõ~s

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 14.439

~

DE 5 DE JANEIRO DE 1944

Declara sem efeito a autorização conferida ao cidadão brasileiro Horácio
Rodrigues pelo decreto n. 8.595, de 21 de janeiro de 1942, para pesquisar carvão mineral no município de São jerônimo, do Estado do Rio
Grande do Sul

O Presidente da t<epública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Horácio Rodrigues pelo decreto número oito mil quinhentos e noventa e cinco (8.595), de vinte e um (21) de janeiro de mil novecentos
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e quarenta e dois (1942), para pesquisar carvão mineral em terrenos situados
no municlpio de São jei-ônimo, do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência· e 56.')
da República.
GETÚLIO VARGAS .

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.440 -

DE

5

DE JANEJRO DE

1944

Declara caduco o decreto n. 8. 934, de 4 de março de 1942, que autorizou ··o
cid-a.dão brasileiro Sabino Teodoro da Silva. ]ú.nio;- a pesquisar manganês
e ferro no município de JYla.riana., do Estado de Minr'ls Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arv
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de j8neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. -1.° Fica decl:?.tado caduco o decreto número oito mil novecentos
e trinta e quatro (8.934), de quatro (A) de março de mil novecentos e
quarenta e dois ( 1942), que autorizou o cidadão brasi~eiro Sabino Teodoro
da Silva Júnior a pesquisar manganês e ferro numa área de duzentos e cinco
hectares ( 205 ha), situada no l"!.!gar denominado JV.íorro de Santo Antônio,
no distrito ele Passagem, do município de 1'viariana, Estado de I-Ainas Gerais.
Art.. 2. 0 Revogan-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 194-4, 123. 0 da Independência e 56/'
dn H.epública.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales,

DECRE':CO N. 14-.441

-DE

5

DE JANEIRO D:S

1944

Autoriza o cidedão hmsileiro Domingos José de Saboia e Silva a pesquisar
cassiterita e associados no município de Resende Costa, no Estado de
Il'Jin:as Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar 7
tigo 74, letra a, da Constituicão e nos têrrnos do decreto-lei n. 1. 985, de
29 de jant?iro de 1940 (CódigO' de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasilci.ro Domingos José de S:s:.boia
e Si.lva a pesquisar cassiterita e assccbdos num.a área de quinhentos hectares
(500 Ha), situada -no lugar denominado Fazenda da Cachoeira, distrito e
município cle Resende Cost~, elo Estado de liJiinas Gerais, área essa deH~
mitada por um polígono irreguhr que têm um vérti.ce na confluência do córrego
Retiro Velho com o ribeirão do Pinto e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os'seguintes comprimentos e rumos:_dois mil metros (2.000 m), quinze
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graus e trinta minutos noroeste (15° 30' NW); mil metros (1.000 m), oitenta
graus noroeste (80° NW); dois mil It?-etros (2.000 m), quinze graus e trinta
minutos sudeste .(15° 30' SE); dois mil metros (2 ..000 m), oitenta graus
noroeste (80° NW); mil metros (1.000 m), sul (S); três mil metros (3.000 m),
oitenta graus sudeste (80° SE); mil metros (1.000 m), norte (N). ·
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estubelecidos no Código de Minas .
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que ·será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio d<1 Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministéri? da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Ap~lônio Sales.

DECRETO N. 14.442

-DE

5

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Domingos José de Saboia e Silva a pesquisar
cassiterita e associados no município de Rezende Costa, do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
d2 janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fic8l autorizado o cidadão brasileiro Domingos José de Saboia e
Silva a pesquisar cassiterita e associados numa área de quinhentos hectares
(500 ha) situada nas fazendas Pereira e Bôa Vista, distrito e município de
Rezende Cost?-, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a mil setecentos e cinqüenta metros (1. 750m)
rumo dezesseis graus noroeste ( 16° NVil) da coníluência do córrego do Rancho
Novo no ribeirão do Pinto e os lados, que partem desse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: mil metros (1.000 m), norte (N); cinco mil metros (5.000 m), oitenta graus no:roeste (80. 0 N'N).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgad8l nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que ·será uma via aut3ntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00), e será
tramscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minc::n-'1 do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogf.'m-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123.0 da
República.

Ind~pEmdência

GETÚLIO VARGAS.

Apol8nio Sales.

e 56.0 da
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DECRETO N. 14.443

-DE

5

DE JANEIRU DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Domingos José de Saboia e Silva a pesquisar
cassiterita e associados no município ·de Rezende Costa, do Estaão de
Minas Gerais
O Presidente da República, us~ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1 :985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Domingos José de Saboia e
Silva a pesquiss.r cassiterita e associados numa área de quinhentos hectares
( 500 ha) situada nas fazendas do Pereira e Bôa Vista, distrito e município_ de
Rezende Costa, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um par~;tlelogramo que tem um vértice a seiscentos e setenta n1etros (670 m) rumo
sessenta graus e trinta minutos noroeste ( 60°30' NW) da confluência do córrego Bôa Vista no ribeirão do Pinto e os lados, que partem dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos: mil metros (1.000), sul (S); cinco mil
metros (5.000 m), oitenta graus sudeste -(80.0 SE).

Esta autorização é outorgadZI nos têrmos estabelecidos no Có·

Art. 2. 0
àigo de

!</[~nas.

Art. 3.0 O título da autorização-de pesquisa, que será uma via.autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de .dnco mil cruzeiros (C:r$ 5.000,00); e será
trô.'nscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 dé janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO

N.

14.444-

DE

5

DE JANEIRO DE

1944·

Autoriza o cidadão bm.sileiro Domingos ]osé de Saboia e Silva a pesquisa-r
cassiterita e associados no município de Rezende Costa, do· Estado de
hii nas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
d€ janeiro de 19-'10 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Dombgos José de Saboia e
Silva a pesquisar cassiterita e associados numa área de quinh:mtos hectares
(500 Ha) situada na fazenda !<ancho Fundo, distrito e município de Rezende
Costa:, do Estado de Minzs Gerais, área essa delimitad~ Por um paralelogramo que tem um vértice a mil e seiscentos metros ( 1. 600 m) rumo quarenta
e seis graus sudeste (46° SE) da confluência do córrego do Rancho Novo no
ribeirão do Pinto e os lados que partem desse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos: mil metros (1.000 m), norte (N); cinco mil metros
(5.000 m), oitenta graus noroeste (80° NW).

8

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art.

z.o

Esta autorização· é outorgada nos têrmos estabelecidOs no CÓ·

digo de Minas.
Art. 3.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dês te decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00), e será
transcrito no livro próprio cia Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 dr:~
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14 A45 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Dotr.ingos José de Saboia e Silva a pesquisar
cassiterita e associados nos municípios de Rezende Costa e São João Del
Rei, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da RepúbÜca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Domingos José de Sáboia e
Si!va a pesquisS~r cassiterita e associados numa área de quinhentos hectares
(500 Hs.) situ~da nos distritos de Rezende Costa e Santa Rita do Rio Abaixo,
municípios de Rezende Costa e São João dei Rei, do Estado de IVIinas Gerais,
área essa delimitada por um paralelogramo que tem um vértice ~ mil e s"eiscentos metros (1.600 m) rumo quarenta e seis graus sudeste (46° SE) da
confluência do córrego do Rancho Novo no ribeir8o do Pinto c os 13dos que
p2.rtem desse vértice têm os s12guintes comprimentos e rumos: cinco mil metros (5.000 m), oitenta graus noroeste (80° NW); mil metros (1.000 m),
sul (S).

Art. 2.0

Esta s.utorização é oui:orgadSJ nos têrmos estabelecidos no Có·

digo dEJ Minns.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no !ivro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de hneiro de 1941, 123. 0 da Independência e 56.0 da
RepúL1ica.
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.446- DE 5 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza

0 cidadão brasileiro Nelson Spinola Teixeira a pesquisar quarzo, topázio e ametista no município de Caiteté, do Estado da Bahia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe oeonfere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos t&rmos do d~creto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nelson Spínola Teixeira
a pesquisar quarzo, topázio e ametista no distrito de Brejinho, município de
C:;:.iteté, do Estado da Baía em du~s (2) áreas num total de duzentos e cinqÜenta e sete hectares e setenta e dois aTes (257,72 Ha) e assim descritas:
a primeira ( l.a) área de duzentos e trinta e seis hectares e trinta e um ares
(236,31 Ha) delimitada por uma linh:;:, poligonal tendo um vértice à distância
de cento e setenta e cinco metros (175m), no rumo magnético setenta e nove
graus noroeste (79° NVI/) do ponto em que a estrada Brejinho-Caculé atravessa o do Canabrav:;:, e os lados, a partir desse vértice, têm os seguintes compdmentos e rumos magnéticos: q1!inhentos e vinte e cinco metros (525 m),
oitenta graus sudoeste (80° SW); três mil e vinte metros (3.020 m), quinze
graus noroeste (15° NW); mil e quarenta metros (1.040 m), oitenta grmts
nordeste (80° NE); três mil e vinte metros (3.020 m), cinco graus sudeste
(5° SE) ; a segunda área com vinte e um hectares e quarenta e um ~res
(21,41 Ha), delimitada por uma linha: poligonal tendo um vértice à distância
de quarenta metros ( 40 m), no rumo magnético cinqüenta graus sudeste
(50° SE) do ponto em que a estr~da Brejinho-Caculé atravessa o rio Canãbrava e os lados, a partir desse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnétkos: qónhentos metros (500 m), cinqüenta e nove graus nordeste
(59° NE); trezentos e oitenta e sete metros (387 m), trinta e um graus
sudeste (31° SE); quinhentos e oitenta e oito metros (588 n'l), cinqüenta e
nove graus sudoeste (59° S'N); quatrocentos metros (400 m), dezoito graus
noroeste ( 18° I\T\iV) .
Art. 2. 0 Esta autorização é oütorgads. nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil quinhentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 2. 580,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. t!·. 0 Rev?g2.m~se as diE>posiçõcs em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de-janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República,
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio S"les.
DECRETO N. 0 14.4't7 -

DE

5

DE

JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ivan Coutinho a pesquisar mica no munidpio de
Caratinga, do Estado de M'inas Gerais
O Presidente da República, usandp da atribuição que lhe corlfere o
artigo 74, letm a, da Constituição, e nos têrm.os do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Ivii:1as), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz:.'ldo o cidadão brasileiro Ivan Coutinho a pesquisar mica numa áren de dois hectares, cinqüenta e nove ares e oitenta e três
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centiares (2,5983 Ha), situada no distrito e m'?nicípio de \Carati~g~, ~o Estado de Minas Gerais e delimitada por um hexagono tendo um verbce amarrado à fóz do córrego Lopes, afluente do ribeirão Lage, por uma linha poligonal cujos lados, a partir dêsse ponto têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e setenta e um metros e noventa centímetros (171,90 m),
cinqüenta e <!inca graus e quarenta minutos noroeste (55°40' NW); cento e
vinte e sete metros e cinqüenta centímetros (127,50 m), quarenta e quatro
graus e treze minutos nordeste ( 44°13' NE); cento e quarenta e um metros
e trinta centímetros (141,30 m), sessenta e nove graus e quinze minutos noroeste (69°15' NW); cento e vinte e quatro metros (124 m), oito graus e
vinte e três minutos noroeste (8°23' N\V); oitenta e seis metros e vinte centímetros (86,20 m), quarenta e um graus e quatro minutos noroéste (41°4'
NW); os lados do hexágono envolvente da área concedida tem' a partir do
vértice i:r;tclicado, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e. onze
metros e sessenta centímetros ( 111,60 m), setenta e seis graus e doze minutos
noroeste (76°12' NW); cento e dezessete metros e trinta centímetros (117,30
m), vinte e três graus e cinqüenta e um minutos nordeste (23°51' NE); cento
e setenta e seis metros e oitenta centímetros (176,80 m), trinta e seis graus
e vinte e nove minutos nordeste (36°29' NE); cinqüenta e quatro metros e
vinte centímetros ( 54,20 m), trinta e seis graus e quarenta e seis minq.tos
sudeste (36°46' SE); noventa e oito metros e oitenta centímetros (98,80 m),
quatro graus e vinte e cinco minutos sudeste (4°25' SE); cento e sessenta e
um metros e cinqüenta centimetros ( 161,50 m); trinta e um graus e vinte
e dois minutos sudoeste (31°22' SW),
Art. 2.0 ·Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS

Apolônio Sales.

DECRETO N, 14.448 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro OTioval da Silveira Teixeira a pesquis~ minério
de ouro no municí::Jio de Lavras, do Est-ado do Rio Grande do Sul
.
O Presidente da: República, usando da atribuição que lhe confere 0 artigo 74, letra e., da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizc:do o cidadão brasileiro Orioval da Silveira Teixeira a pesquisar minério de ouro numa área de duzentos e vinte e nove hectares, oitenta e quatro ares e setenta e cinco centiares (229,8475 Ha), situada
no local denominado Volta Gra.nde, distrito e município de Lavras, do Estado
do Rio Grande do Sul e delimitada por um eneágono mistilíneo tendo um
vértice na barra da sanga ds Tapera, afluente do arroio Camc:•quã de Lavras
e cujos lados retilíneos têm, a partir dêsse vértice, os seguinteS comprimentos
e rumos magnéticos: quatrocentos e treze metros e sessenta centímetros
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(413,60 m), oitenta e cinco 'graus e trinta e seis minutos sudoeste (85°36'
SW); mil duzentos ·e quarenta e quatro metros (1.244 m), sessenta e cinco
graus e cinqüenta e oito minutos sudoeste (65°58' SW); mil quinhentos· e
quarenta e um metros e trinta centímetros (1.541,30 m), vinte e três graus e
trinta e nove minutos sudeste (23°39' SE) noventa metros (90 m), sessenta
e três graus e vinte e cinco minutos nordeste (63°25' NE); oitocentos e qua~
renta metros. (840 m), cinqüenta e dois graus e treze minutos. nordeste (52°13'
NE); cento e trinta e sete metros e cinqüenta centímet<os (137,50 m), sessenta e oito graus e oito minutos nordeste ( 68°8' NE); centO e noventa e nove
metros e setenta centímetros (199,70 m), setenta e oito graus e trinta e três
minutos sudeste ( 78°33' SE); cento e setenta e sete metros e vinte centÍ·
metros (177,20 m), oitenta e cinco graus e vinte e cinco minutos sudeste
( 85025' SE); sessenta e três metros e sessenta centímetros ( 63,60 m), três
graus e cinqüenta e um minutos nordeste (3°51' NE); novecentos e trinta
mett:os e sessenta centímetros (930,60 m), três graus e vinte e um minutos
nordeste (3°21' NE); o décimo primeiro (11. 0 ) lado é constituído pelo trecho
da margem direito do arroio Camaquã de Lavras compreendido, entre a extremidade do último lado retilíneo e o ponto inicial de partida,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgad~ nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decret'o, pagará a taxa de dois mil e trezentoS cruzeiros (Cr$ 2.300,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção 1\1:ineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14,449 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Teodomiro de Oliveira Santos a pesquisar água
marinha no município de Itamhé, do Estado da Baía
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConstituiÇão, e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
d2 janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Teodomiro de Oliveira
Santos a pesquisar água marinha no imóvel denominado ~..forro da Glória, situado no distrito e município de Itambé,- do Estado da Baía, numa área de
vinte e cinco hectares (25 Ha) delimitada por um quaodrado tendo um vértice à distância de cento e quarenta e oito metros ( 148 m), no rurn.o magnético quarenta e dois graus sudeste (42° SE) da. foz do riacho do Brejo no
riacho Laranjeira e os lados, que partem dêsse vértice, têm o comprimento de
quinhentos metros (500 m) e seguintes, rumos magnéticos: quarenta e oitd
graus nordeste (48° NE), e quarenta e dois gr2us sudeste (42° SE), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgads: nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
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Art. 3.o O título da autorização d•i pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Revogam~se

Art. 4.0

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.450

5

-DE

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Tomaz Vilela a pesquisar quarzo e pedras
coradas no município de Boa Esperanç.a, do Estado de il'linas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n, 1. 985, de 29
de janeiro de 194·0 (Código de Mine.s), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão br-asileiro João Tompz Vilela a pesquisar quarzo e pedras coradas numa área de vinte e cinco hectares, sete ares
e dez centiares (25,0710 Ha), situada no local denominado Fazenda das Pedras, no distrito e município de Boa Esperança, Estado de Min8s Gerais, e
àelimite.da por um quadrilátero mistilíneo que tem um vértice na barra do
córre13o do Eduarda, .s.•fluente do ribeirão do Sapê, e os dois primeiros lados, st
p&rtir desse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
oitocentos metros (800 m), setenta e cinco gmus sudoeste .. (75° SíN), trez~mtos
metros (300m), quarenta graus sudeste (40° SE); o terceiro lado é constituído
por uma reta qne pnrtindo da extren:id2de do segundo lado com rumo oitenta
gn;:,us nm·dest.e ( 80° l\JE) magnético, alcança a rilargem direita do ribeirão do
Sapê; o qua·rto lado é a margem direita do ribeirão do Sapê no trecho cor.-1preendido entre o vél·tice inicial de partida e a extremidade do terceiro ]ado
reti!íneo.

Art. 2.0 Est2> autorização é outorgadSJ nos têrmos estabelecidos no Código de "Minas,

A1·t. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será um<t via autêntica
dêste decreto, pz.gs1·á a taxt>t de tre:e:entos cruzeiros (Cr$ 300,00), e s.ed~
transcrito no livro pr-óprio da Divisão de Fomento da Pr-odução Minernl do
Ministédo da Agricultura,
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de
·República.

19~-4,

123.0 ela bd0pendên::::ia e 56.0 ch

GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.451

~ DE

13

5 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Paulo de Luca a pesquisar carvão mineral
no município de Cresciúma, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Pa·ulo de Luca a pesouisar cc.rvão mineral, numa área de trinta hectares (30 I-Ia) constitu!da pelo
!~te- núrrlcro cinco (5) da linh8 Rio-Cresciúma, município de Cresciúma, do
EstZ~do de Santa Catarina, lote êsse que apresenta os seguintes limites e con·
frontacões: ao norte o lote número três (3), de propriedade da Sociedade
Carbo~í.fera Próspera S. A., ao sul o lote número sete (7), de propriedade
de Nicolac Machado e herdeims de Marcos Rovaris; a leste o lote número
um A (1 A) de propreidade da Sociedade Carbonífera- Próspera S. A., a oeste
o lote número quatro ( 4), de propriedade de A. Benedete.
Art. 2.0 Esta autorizaç~o"é outorgada nos têrrnos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da ~mtorização de pesquisa, que será uma via autêntica
c.lêste decreto, pagará a tax81 de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e &erá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revog::.om-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 dn
R_epública.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.452 -

DE 5 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileim Mário Ban·eto dos Reis a pesquisar quarzo e
associados no município de Granja, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mário Barreto dos Reis
a pesquisar quarzo e associados, numa área de quarenta e seis hectares ( 46 Ha),
situada no lugar denominado Morro do Pirapora, distrito de Ubatuba do município de Granja, do Estado do Ceará, e delimitada por um retângulo tendo
um vértice a mil duzentos e sessenta e cinco metros (1.265 m), rumo oitenta
e oito graus sudeste ( 88° SE) magnético, do canto extremo leste (E) da fachada norte (N) da sede da fazenda Pirapora e os lados que partem desse
vértice com novecentos e vinte metros (920 m), e rumo trinta e seis graus e
vinte e seis minutos nordeste (36°26' NE) magnético, quinhentos metros
(500 m), e rumo cinqüenta e três graus e trinta e quatro minutos sudeste
(53°34' SE) magnético.
Art. 2.0 Esta aUtorização é outorgada;, nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

!4

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, paga'l'á a taxa de quatrocentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 460,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pi:odução Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revog«m-se as

di~osições

em contrário.

RiO de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Avolônio Sales.

DECRETO N, 14.453 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Paulo de Luca a pesquisar carvão mineral
no município de Cresciúma, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n, 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriza-do o cidadão brasileiro João Paulo de Luca a pesquisar c2hrão mineral numa área de cinqüenta hectares (50 H a) constituída
pelos lotes números trinta e um A (31-A) e trinta e -três A (33-A) da li-nha
Rio-Cresciúma, município de Cresciúma, do Estado de Sa-nta Catarina e ass.im
definidos: lote trinta e um A (31-A), com a área de vinte hectares (20 Ha)
delimitado ao norte pelo lote número vinte e nove (29), de propriedade de
Avelino de Luca; ao sul, pelos lotes número trinta e três (33), de propriedade
de José Milaneza e trinta e três A (33-A) do éi!Utorizado; a leste pelo lote
l!Úmero trinta e um (31), de propriedade de Santos e Francisco Milaneza e a
oeste pelo do Cresciúma. O lote número trinta e três A (33-A), com a· área
de trinta hectares (30 Ha), é delimitada ao norte pelos lotes trinta e um A
(31-A) de propriedade do autorizado e trinta e um (31) de propriedade de
Sl'mtos e Francisco :r-.1ila,neza; a leste, pelo lote número dezessete (17), de
João Mangilo,_a oeste pelo lote número trinta e três (33), de p>opriedade de
José Mila•neza e ao sul pelo lote número trinta e cinco A (35-A) de propriedade de Luiz Milaneza,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a tax~ de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETÚLIO VARQAS,

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.454 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza. o cidadão brasileiro Alcedino Lucas da Silva a pesquisar diamante e
associados nos municípios de Grão Mogol e Atassuaí, do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, Íetra a, da Constituição, e nos têrmos 'do decreto~ lei n. 1. 985, de 29
dE: janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Alced.ino Lucas da Silva
a pesquisar diamante e associados no lugar denomina-do Barra do Vac<>ria,
situado nos distritos de Grão Mogol e São Domingos do Arassuaí, dos muni~
cípios de Grão Mogol e Arasscaí, do Estado de Minas Gerais, nun"1a área
de nove hectares vinte e dois ares e qUarenta centiares (9,2240 Ha) delimita~
da por um. polígono retilíneo irregular, ~om vinte e seis lados tendo um vér~
tice à distância de cento e dez metros ( 110 m) no rumo magnético quinze
graus sudoeste (15° SW) da confluência dos rios Vacaria e Jequitinhonha e os
lados, a paTtir desse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magné~
ticos: setecentos e dez metros (710 m) oitentOJ e quatro graus sudeste (84°SE);
trezentos e cinco metros (305 m), setenta e cinco graus e trinta minutos nor~
deste (75°30' NE); quinhento;, metros (500 m), sessenta e cinco graus nor~
deste (65° NE); quatrocentos e vinte tnetros (420 m) setenta e nove graus
e trinta minutos sudeste· ( 79°30' SE); quatrocentos metros ( 400 m), oitenta
e seis graus e trinta minutos nordeste ( 86°30' NE); trezentos e cinqüenta me~
tros (350m), setenta e seis graus e trinta minutos sudeste (76°30' SE); trezentos e trinta e cinco metros (335 m), setentê.l e um graus e quinze minutos
nordeste (71°15' NE); noventa metros (90 m) setenta e seis graus sudeste
(76° SE); trezentos e cinqüenta metros (350 m), oitenta e· um graus nordeste (8!0 NE); cento e oitenta metros (180 m), setenta gr;:;us e trinta minutos nordeste (70°30' NE); quatrocentos metros ( 400 m) oitenta e oito graus
nordeste (88° NE); noveCentos e quarenta metros (940 m), vinte e um
graus sudeste (21° SE); cento e cinqüenta metros (150 m), setenta graus
nordeste (70° NE); oitocentos e dez metros (810 m), doze graus e quarenta
e cinco minutos noroeste (12°45' NW); quinhentos metros ( 500 m), sessenta
e um graus noroeste (61° NW); mil metros (1.000 m), setenta e sete graus
e trinta minutos sudoeste (77°30' SW); mil e noventa e cinco metros (1.095m),
oitenta e seis gmus noroeste (86° NW); oitoCentos e setenta e cinco metros
(875 m), oitenta graus e trinta minutos sudoeste (80°30' SW); duzentos e
sessenta metros (260 m), cinqüenta e oito graus e trinta minutos sudoeste
(58°30' SW); cento e setenta e cinco metros (175m), oitenta e sete graus
noroeste (87° NVV); trezentos e cinqüenta e cinco metros (355 m), setenta
e seis graus noroeste (76° NW); cento e trinta metros (130m), trinta e dois
graus noroeste (32° NW); duzentos e quarenta metros (240 m) trinta e nove
graus sudoeste (39° SVV); quatrocentos e dez metros (410 m), oito graus e
trinta minutos sudeste ( 8°30' SE); cem metros ( 100 m), oitenta e três gn:.•us
e quarenta e cinco minutos nordeste ( 83°45' NE); trezentos e trinta e cinco
metros (335 m), doze graus noroeste (12° NW) até o ponto de partida.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CUdigo de Minas,
Art. 3.0 O thulo da autorização de :Pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a tax81 de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
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transcrito no livro próprio da: Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revognm-se as diS}."JOsiÇÕ8s em contrário.
Rio/ de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 5.6.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECl~ETO

N. 14 A 55 -

DE

5

D:S JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Dermeval José Pimenta a pesquisar mica e associados no município de Tammirim, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de j;;:.nei{o de .1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica ·autorizado o cidadão brasileiro Dermeval José Pimenta a
pesquisar mieS! e associados em terrenos do imóvel denominado Fazenda da
Lag:ôa situada no distrito e município de Tarumirim, do Estado de Minas
Gerais, numa área de setenta e cinco hectares (75 Ha), delimitada por um
retângulo tendo um vértice à distâ.ncia de quinhentos e vinte e cinco metros
(525 m), no rumo m~nético setenta e cinco graus sudeste (75° SE) da c.on·
fluência do córrego do Passarinho no ribeirão Santo Estevão e os lados. que
partem desse vórtice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; se·
tecentos e cinqüenta metros (750 m), oitenta graus nordeste (80° NE); mil
metros (1.000 m) e dez graus sudeste (10° SE), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorizaçãq é- outorgad8! nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
,.,.dêste decreto, p:::•gará a taxa de setecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 750,00),
"e será transcrito no liv1·o prÓprio da Divisão de Fomento de Produção Mineral
·do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.456 -

DE 5 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Soares Henriques a pesquisar quarzo,
mica e associados no município d"e Leopoldina, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
·
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Soe.•res Henriques
a pesquisar quarzo, mica e associados no imóvel denominadq FaZenda Boa Es-
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perança, situs.•do no distrito de Piacatuba, município de Leopoldina, do Estado
de Minas Gerais, numa área de oito hectares e sE!tenta e seis ares (8,76· Ha)
delimitada por pentágono irregular tendo o vértice inicial na con:tluência
dcs córregos do Iv1oinho e Padre Matia.s e os lados, a partir desse vértice, com
03 seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e trinta e dois me~
tros {332 m), oitenta e dois graus e trinta e cinco minutos sudoeste
(82o35' SW) duzçntos e vinte metros
(220 m), quatorze gra"Us noroeste
(14o NW); noventa e três metros (93 ni), vinte e três graus nordeste (23°NE);
trezentos e vinte e seis metros (326 m) setenta e nove graus e trinta e cinco
minutos sudeste (79°35' SE); e duzentos metros (200m), sete graus e trinta
minutos sudeste (7°30' SE) até o ponto inicial.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cá~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a tmm de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
tre.nscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
i\.rt. 4.0 Revoge.m~se as disposições em contrário.
Rio de j.nneiro, 5 de .janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0 da
Repúblic.8..
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.457 -DE 6 DE JANEIRO DE 1-944

Altera um dispositivo do Regulamento para o Corpo de Oficiais da Reserva

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art, 1.° Ficam suprimidas, na parte final do artigo 27 do Regulamento
aprovado por decreto n. 15.231, da 31 de dezembro de 1921, as expresões
f'para servir em tal Região ou com destino especial".
Art. 2.0 O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio da Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
G~TÚLIO VARGAS.

Eurico G . Dutra

DECRETO N. 14.458 -

DE 6 DE JANEIRO DE 1944

Exclue do regime de admit1istraç-ão a firma ]ohann & Companhia Limitada,.
com sede em Niterói, no Estado do Rio de ]at1eiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lh'e coníere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 e 7.0
do decreto~lei n. 4.807, de 7 de. outubro de 1942, e no art. 4.0 , parágrafo único
do decreto~lei n, .5.661, de 12 de julho de 1943, decreto:
Art. 1.0

Fica excluída do regime de administração pelo Govêrno n firma

J ohann & Companhia Limitada, com sede em Niterói, no Estado do Rio de
Col. de .Leis -
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Janeiro,
de julho
Art.
Art.

cessando as atribuições do administrador nomeado por decreto de 8
de 1943.
2.o :ítste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da.
República,
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 14.459-

DE

6

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Odilar Maciel Barreto a comprar pFXiras
preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei n, 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Odilar Maciel Barreto~
residente em Baliza, no Estado de Goiaz, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do decreto-lei n, 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta
autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art, 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de st1a publicação,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e
da República.
GETÚLIO

56.~

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECI<ETO N. 14.460 -

DE

6

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Valdomiro Alves Moreira a comprnr pedra$
preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o'
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-lei n. 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Valdomiro Alves Moreire
residente em Patrodnio do Sapucaí, no Estado de São Paulo, a comprar
pedras preciosas nos têrmos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorização uma via wtêntica~ do presente decreto.
Art. 2.0 :Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.
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DECRETO N. 14.461 -

DE

6 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Valeâano Costa a comprar pedras
preciosas
O Pl'esidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto~lei n. 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Valeriano Costa, residente em Baliza, no Estado de Goiaz, a comprar pedras preciosas nos têrmos do decreto~ lei n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta
autorização uma Via autêntica do presente decreto.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em C"ontrário.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS,

A, de Sousa Costa.

DECRETO N. 14.462-DE 7 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Napoleão de Andrade a pesquisar quarzo
e associados no municíÍ;io de Sete Lagoas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto~ lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Napoleão de Andrade
a pesquisar quarzo e associados numa área de quarenta e cinco hectares
(45 Ha), situada no lugar denominado. Fazenda Morada Nova, distrito de
Inhaúma, município de Sete Lagoas, do Estado de Minas Gerais, e delimitada
por um retângulo tendo um vértice a quatrocentos e sessenta e cinco metros
(465 m), no rumo magnético quarenta e cinco graus nordeste (45° NE),
do canto nordeste (NE) da sede da fazenda da Morada Nova, e cujos lados
que conyergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quatrocentos e cinqüenta metros ( 450 m),
vinte graus sudeste ( 20° SE), e mil metros ( 1. 000 m), setenta graus nor~
deste (70° NE).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O titulo .da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 450,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de. Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura,
ArL 4.0 Revogam~se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sale~.

20

A'l'OS DO PODER EXECLJTIYO

DECRETO N. 14.463-DE 7 DE JANEIRO DE 1944
AutoriZa o cidadão brasileiro ]aeder Soares Albergada a pesquisar mica e associados no 'município de Tarumirim, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrrnos do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Jaeder Soares Albergaria a
pesquisar mica e associados numa área de cento e vinte hectares (120 Ha),
9ituada no lugar denominado Serra Adão Coelho, distrito e município de Tarumirim, do Estado de Minas Gerais e dzlimitada por um retângulo tendo wn
vértice a setecentos e setenta metros (770 m), rumo oitenta e um graus sudo·
este (81° SW) magnético, dé um ponto situado a trezentos metros (300 m),
rumo qua.torze graus nordeste ( 14° NE) magnético, da confluência dos cÓr·
regos Embaúbas e Água Limpa, e os hl.dos que partem dêsse vértice têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos, dois mil metros (2 .000 m),
oitenta e um graus nordeste (81° NE); seiscentos metros (600 m) e nove
graus noroeste ( 9° NW) .
Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da s.utorização de pesquisa, que será umA via ,autêntica
dêste decreto, pagará a taxa mil e duzentos cruzeiros ( C:c$ 1. 200,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J aneh·o, 1 do janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.13
da República,
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.464-DE 7 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Astôr Francisco de Castro junqueira a pesquisar
mica. e associados tlo município de Tarwnirim, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 , Fica autorizado o cidadão brasileiro Astôr Francisco de Castro
junqueira a pesquisar mica e associados numa área de cinqüenta hectares (50
Ha), situada no distrito .e município de Tarumirim, do Estado de Minas
Gerais, d,elimitada por um retângulo tendo um vértice a cento e sessenta
e dois metros e cinqüenta centímetros (162,50 m), no rumo oitenta e dois
graus e cinco minutos sudoeste (82°5' SW) magnético da confluência dos córregos do Saldanha e do Moinho e os lados que partem dêsse vértice mil metros
(1.000 m), e rumo setenta e sete graus e vinte minutos sudoeste (77°20'
SW) magnético quinhentos metros (500 m) e rumo doze graus e quarenta
minutos noroeste (12°4-0' NW) magnético.
Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.

21

ATOS DO PODER EXEC:U'l'IVO

Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taY.a de quinhent.os cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livrO próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura ,
Art, 4,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123.0 dá Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.465- DE 7

DE

JANEIRO

DE

Ül44

Autoriza o cidadão brasileiro Cristiano Goncdves de Miranda a pesquisar
qua.rzo e pedras coradas no município cie Teófilo OtorJ, do Estado <!e
Mi_nas Gerais.

b Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição
nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro,
de 1940 (Código de Minas), decreta:

e

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Cristiano Gonçalves de Miranda a pesqui:;ar quarzo e ped-ras coradas Ílo lugar denominado Córrego da
Pedra d'Agua, no distrito de Itaipé, município de Teófilo Otoni, do Estado
de Minas Gerais, numa área de oitenta hectares (80 Ha), delimitada por
um retângulo tendo um vértice à distância de trezentos e setenta e cinco _metros
(375 m), no rumo magnético vinte e cinco graus nordeste (25° NE) da confluência do córrego dos Imbaúbas no ribeirão Pedra d'Agua, e os lados que
parteril dêsse vértice têm os seguintas comprimentos e rumos magnéticos: mil
metros (1,000 m), oeste (W); oitocentos metros (800, m), sul (S), respectivamente.
.
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códig1l
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taY.a de oitocentos cruzeiros (Cr$ 800,00) e será
ti':mscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETÚLIO VARGAS.
Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.466- DE 7

DE

JANEIRO

DE

1944

Autoâza o cidadão brasileiro Soter Hemique Daum a pesquisar calcita e
dados no município de Cerro Azul, do Estado do Paraná

asso~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n, 1, 985, de 29 de janeiro
de 194·0 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autoriz?do o cidadão brasileiro Soter Henrique Daum
a pesquisar calcita e associados no lugar denominado Piedade, situado no dil:l-
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trito de Rio Branco, munid.pio de Cerro Azul, do Estado do Paraná, numa
área de duzentos e setenta e seis hectares (276 Ha), delimitada por um
retfi.ngulo tendo um vértice à distância de duzentos metros (200 m), no rumo
magnético oitenta e cinco graus sudeste ( 85° SE), da confluência dos córregos
Laranjal e da Piedade, e os lados que partem dêsse vértice com os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:· mil Cf!nto e cinqüenta metros (1'.150 ·m),
setenta e oito graus noroeste ( 78° NW), e dois mil e quatrocentos metros
(2. 400 m), doze graus sudoeste ( 12° SW) respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de- pesquisa, que será'. uma via aut&ntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil setecentos e sessenta cruzeiros
(Cr$ 2. 760,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N.

14.467- DE 1 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Ma1·ques do Nascimento a pesquisar
mármore, calcáreo e associados no município de Lavras, do Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Raimundo Marques do Nascimento a pesquisar mármore, calcáreo e associados numa área de cinqüenta
e dois hectares (52 Ha), situada no imóvel denominado Macaia, distrito e
município de Lavras, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por
um retângulo que tem um vértice a cento e sessenta e seis metros (156 ro),
rumo vinte e um graus sudeste (21° SE) do ponto de passsgem da balsa na
margem direita do rio Grande, na rodovia Lavras-Macaia e cujos lados convergentes nesse vértice e a partir do mesmo têm os seguintes comprimentos
e rumos: mil e trezentos metros ( 1. 300 m), quarenta graus noroeste ( 40°
NW); quatrocentos metros (400 m), cinqüenta graus sudoeste (50° SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têf.mos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e vinte cruzeiros (Cr$ 520,00)
e será_ transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçã0 Mineral
do Ministét·io da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETÚLIO VARGAS •

.Aj}olônio

Sal~s _
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DECRETO N

14,468 ~ DE 7 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros José Francisco Alves Teixeira e João Augusto
Bezerra a pesquisar rniné:rio de cobre e associados no município de Aurora,
do Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra ~. da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizadcs os cidadãos brasileiros José Francisco Alves
Teixeira e João Augusto Bezerra a pesquisar minério de cobre e associados
numa área de quatrocentos e noventa e nove hectares e oitenta ares (499,80 Ha)
situada nos imóveis denominados fazenda Coxá, sítios Diamante, Bandeira e
Furna da Onça, nos distritos de Aurora e Boa Esperança, município de Aurora,
do Estado do Ceará, e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a
cento e cinqüenta metros (150m), no rumo magnético sessenta e um graus e
triUta minutos sudoeste (61°30' SW) do canto sudeste (SE) da casa construída pel~ conde Adolío Van den Brule e cujos lados convergentes no vértice
considerado têm, a partir dêle, três mil metros (3.000m), rumo sessenta a
quatro graus sudeste ( 64° SE) magnético e mil seiscentos e sessenta e seis
metros ( 1. 666m), rumo vinte e sete graus nordeste (27° NE) magnético.
Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códig:J
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrârio.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N, 14.469 -

DE 7 DE JANEIRO DE

194-4

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo Manuel de Sousa a pesqui:sar quarzo no
município de Bocaiuva, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a., da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileira Geraldo Manuel de Sousa
a pesquh:ar quarzo, em terrenos situados no lugar denominado Capão dos
Porcos, no distrito de Terra Branca, município de Bocaiuva, do Estado de
Minas Gerais, numa área de quarenta e oito hectares e quarenta e cinco ares
(48,45 Ha), delimitada por um polígono tendo um dos vértices situado à distância de mil quatrocentos e onze metros (1.411 m), rumo magnético cinqüenta
e oito graus sudoeste (58° SW) da confluência do córrego da Vaca Morta
e do Ribeirão São João e cujos lados a partir do vértice considerado têm os
fieguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e quarenta metros
(240m), quinze graus nordeste (15° NEY; trezentos e trinta e seis metros
(336m), trinta e dois graus noroeste (32° NW); mil metros (l.OOOm), cin-
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qüenta e oito graus sudoeste (58° NW); quatrocentos c sessenta e seis metros
(466m), trinta e. dois graus sudeste (32° SE); setenta metros (70m), oitenta
e,sete graus nordeste (87° NE); setecentos e sessenta e três metros (763m),
cinqüenta e oito graus nordeste ( 58° NE), respectivamente.
Art. 2.0 Esta· autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cõdigo
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa Cruzeiros (Cr$ 490,00),
e será transcritÇJ no livro prÓprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
•
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e -56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.470 -

DE

7

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Alberto de Freitas a pesquisar mica. e
associados no município de Palma, do Estado de Goiaz
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos Alberto de Freitas a
pesquisar mica e associados no lugar denominado Barranco Alto, situado no
distrito e município de Palma, do Estado de Goiaz, numa área de cento e sessenta hectares (160 Ha), delimitada por um polígono tendo um vértice na
nascente do riacho das Palmeiras, a qual dista noventa metros (90m) no rumo
norte (N) verdadeiro da estrada de rodagem Barranco Alto - São José do
Duro e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros, assim descritos: pela margem direita do riacho· das Palmeiras para jusante em dois (2) alinhamentos de oitocentos e sessenta metros
(860m), sessenta e cinco graus e tri.nta minutos nordeste (65°30' NE) e quatrocentos e vinte metros ( 420 m), oitenta e cinco graus e vinte e cinco minutos
nordeste (85°25' NE) e dêsse ponto com mil quinhentos e vinte metros
( 1. 520m), sul (S) atinge a margem direita do córrego -da Pedra, por essa
margem Para jusante com quinhentos metros (500 m), oitenta e cinco graus e
quinze minutos noroeste ( 85°15' NVV); setecentos metros ( 700m), oitenta e
nove graus e cinco minutos sudosste ( 89°5' SW) daí com mil e cem metros
(l.lOOm), norte (N), até o ponto de partida.
Art. 2,0 Esta autorização é_ outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 1.600,00), e
será. transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mirieral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições ~m contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123.0 da Independ&nci.a e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.471 -·DE 7 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Olímpio Esteves Otoni a pesquisar qaarzo e
saciados no município de ltambacurí, do Estado de Minas Gerais

a~

O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,

leÚR a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código da Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz?do o cidadão br€J.sileiro Olímpio Esteves Otoni a pesqUisar quarzo e associados numa área de cinqüenta hectares (50 Ha), situada
no lugar denominado Boa Vista, distrito de São Fidelis, no município de Itambacurí, do Estado de, Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um
vértice a trezentos e quinze metros (315m), rumo cinqüenta e um graus sudoeste (51. 0 SW-) magnético, da confluência dos córregos Boa Vista e João Mine e
os lados que partem dêsse vértice - ffiil metros ( 1. OOOm), e rumo setenta e
dois graus noroeste (72° N\V) magnético, quinhentos metros (50Qm), e rumo
dezoito graus nordeste ( 18° NE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização
de Minas.

é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, paga1·á .a taxa de quinhentos cruzei<os (Cr$ 500,00), e será trans~
crito n·o livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de· janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56,6

da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales,

DECRETO N. 14.472 -DE 7 DE

JANEIRO

DE 1944

Autoriza o cidadão bt"asileiro Júlio da Rocha Berros a pesquisar argila no
CÍpio de 11-:'liracema do Estado do Rio de janeiro

muni~

7

O Presiclente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto~lei n. 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.. 1.° Fica autorizacfo o cidadão brasileiro Júlio da Rocha Barros a
pesquisar argila numa área de vinte hectares (20 Ha), situ2da no imóvel Globo,
distrito e município de Miracema, do Estado do Rio de Janeiro e delimitada
pÜr um retângulo tendo um vértice a oitenta e quatro metros (84m), na dil·eção dez graus nordeste ( 10° NE) magnético da foz do córrego Pinduca, aflu~
ente do rio Santo Antônio e os lados que partem dêsse vértice quinhentos me~
tros (500m) e sul (S) magnético, quatrocentos metros (400m) e leste (E)
magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
d~ste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será trans-
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crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.473- DE 7 DE JANEIRO DE 1944
Autoriza o cidadiio brasileiro Francisco Valadares Ribeiro a pesquisar quarzo e
associados no município de Pará de Minas, do Estado de .zt1inas Gerai8

O Présidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco Valadares Ribeiro
a pesquisar quarzo e associados no imóvel denominado Fazenda da Cachoeirinha, situado no distrito de São José da Varginha, município de Pará de Minas
do Estado de l\1inas Gerais, numa área de cem hectares.._ ( 100 Ha) delimitada
por um quadrado, .,tendo um vértice à distância de trezentos metros (300m) no
rumo magnético norte da confluência dos córregos da Cachoeirinha e da Olaria
e os lados que partem dêsse vértice têm o comprimento de mil metros ( LOOOm)
e os rumos magnéticos oeste (W) e sul (S), respectivamente.
Art. 2. 0 Esta autori.<;ação é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma- via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N.

14.474-DE 7 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Elbert Pimenta a pesquisar serpentinito no muniCÍpio de Mateus Leme, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Elbert Pimenta a pesquisar
serpentinito em terrenos situados no lugar denominado Azurita, distrito de
Azurita, muniCípio de Mateus Leme, do Estado de Minas Gerais, numa área
da trinta hectares (30 H~), delimitada por um retângulo tendo um dos vértices
situado à distância de setecentos metros ( 700 m), rumo magnético dez graus
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sudeste ( 10° SE) do centro do pontilhão existente no quilômetro oitocentos
e vinte e dois mais noventa e dois metros (Krn 822
92 m) da Rêde Mineira
de -viação, na confluência dos córregos da Reprêsa e Olaria e cujos lados,
convergentes no vértice considerado e a partir' do mesmo, têm os seguinte!l comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300m), sessenta graus
sudoeste (60° SW); mil metros (1.000 m), trinta graus sudeste (30° SE),
respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será tranecrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

+

Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0>
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Arwlônlo Sales.

DECRETQ N. 14.475-D:E 7 DE JANEIRO DE 1944
Autorb:a. o cidadão brasileiro Antônio Borges Pi-res Leal a pesquisar diamante
e ca.rbonado no município de Marabá, do Estado do Pará
, O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado G cidadão brasileiro Antônio Borges Pires Leal
a pesquisar diamante e carbonado em terrenos situados no lugar denominado
Canal do Jau, no Rio Tocantins, no distrito de Itupiranga, município de Marabá,
do Estado do Pmá, numa área de setenta e cinco hectares (75 Ha), delimitada
por um retângulo ~ujo lado maior mede dois mil~ quinhentos metros (2.500 m),
e o menor trezentos metros (300 m), cuja maior mediana tem o rumo magnético sessenta e nove graus e t!'inta minutos noroeste ( 69°30' NW) a contar
da sede do Pôsto de Serviço de Proteção aos Índios, situado defronte do
canal do Jau, e na margem direita do Rio 'Tocantins e cuja menol.' mediana
dista quatro mil e vinte e cinco metros (4.025 m), para noroeste (NW) da
referida sede.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a j.:a::-:a de setecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 750,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.Q
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.476-DE 7 DE JANEIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Ulisses Esteves Costa a pesquisar mica e asso·
ciados no município de Poté, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da ConstitLtição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decr~ta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ulísses Esteves Costa -a pesquisar mica e associados numa área de quarenta e oito hectares (48 Ha), situada no distrito e município de_Poté, do Estado de MinaS Gerais e delimitada
por uma linha poligonal que tem um vér-tice a cento e cinqüenta metros
(150m), rumo sessenta graus nordeste (60° NE), magnético da foz do córrego São Miguel, afluente· do rio Mucurí do- Sul e cujos lados, a partir di$_ssa
vértice, têm. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros
(500 m), norte (N); setecentos e vinte metros (720 .m), leste (E); oitocentos
e trinta e sete metros (837 m), sul (S) e a reta que liga a extremidade dêste
terceiro lado ao vértice inicial.
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecido~ no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que _será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 480,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales,

DECRETO N. 14· .4-77 -

DE 7 DE JANEIRO DE' 1944

Suprime carjo extinto
O Presidente da República, usa-ndo ds. atribuicão que lhe confere o
art. 74, letra a., da Constituição, e nos têrmos do a:rt. io, alínea n, do decretolei n. 3.195, d8 14 ô.e abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo de Ajudante de Tesoureir.o (Delegada
Fiscal do Tesouro N;::donal no Estado do Maranhão) P2,drão G do Quadro
Suplementar do Ministédo da Fazenda, vago em virtude da demissão de
Zairí Joaquim Moreira, de'llendo a dotação correspofldente ser levada a crê·
dito da Conta-Corrente do Qua-dro Perma>nente do mesmo Ministério,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, .123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO V A.t<:GAS,

A.· de Sousa Costa.
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DECRETO N. 14.478- DE 7 DE JANEIRO DE 1944
Exclue do regime de fiscalização a Sociedade de Beneficência em São Paulo,
Hospital Nossa Senhora Aparecida e Casas de Saúde Mata.razzo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição", e tendo em vista o disposto nos artigos 4.0 e
7.o do decreto-lei n. 4,. 807, de 7 de outubro de 1942, e no artigo 4.0 , parágrafo úniCo, do decreto-lei n. 5. 661, de 12 de julho de 1943, decreta:

Art. 1.0 Fica excluída do regime de fiscalização pelo Govêrno a Sociedade de Beneficência em São Paulo Hospital Nossa Senhora Aparecida e Casas
de Saúde Matarazzo, cessando as atribuições do Fiscal nomeado por decreto de
29 de março de 1943.
Art. 2.0 ítste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123,0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 14.479

~DE 7 DE JANEIRO DE 19,44

Declara de utilidade pública a desapropriação de im6vel em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para a constrúção do quartel da 3.n Cia. Independente de Transmissões.
O _Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o artigo 6.0 , combinado com
as letras a e b do artigo 5.0 , do decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 É declarada de utilidade pública a desapropriaçãb do imóvel
constituído de terreno com 116. 708,00 metros quadrados de área e de benfeitorias, situado no bairro Teresópolis, Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande ão
Sul, e pertencente a D. Zulmira Etzberger de Sousa, por ter sido julgado necesário à construção do q:ue.rtel da 3.a Cia. Independente de Transmissões.
Art. 2.0 Para efeito da imediata imissão de posse do mencionado imóvel, é também declara a urgência da desapropriação correspondente, cuja ef6"tivação fica o Ministério da Guerra autorizado a promover, com isenção de qualquer imposto de sêlo ou emolumento.
Art. 3.0 No caso da desaPropriação mediante ac6rdo, prevalecerá o prêço de Cr$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil cruzeiros), montante da avaliação procedida pela Comissão de Escolha de Terrenos da 3.a. Região Militar,
conforme cOnsta do relatório apenso ao respectivo processo, <! a ser pago por
conta dos recursos distribuídos para a execução das obras de construção do
referido quartel.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1944, 123,0 da Independência
.República .
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
A. de Sousa Costa.

fl
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'DECRETO N. 14.480 -

DE 8 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Valter Demos de Azevedo a pesquisar cassiterita e associados no' município de São ]oãn del-Rei, do Estado da
Minas Gerais'
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 . Fica autorizado o cidadão brasileiro Valter Lemos de Azevedo
a pesquisar cassiterita e associados numa área de quinhentos hectares (500 ha),
situada no lugar denominado Serra, distrito de Santa Rita do Rio' Abaixo, do
município de São João del-Rei, do Estado dz Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a mil quinhentos e cinqüenta metro (1.550 m), rumo dezessete graus nordeste (17°NE) da tôrre
da igreja matriz de Santa Rita do Rio Abaixo e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: quatro mil e seiscentos metros (4.600 m), dez graus noroeste (10° NW); mil setecentos e noventa
metros ( 1. 790 m), oitenta e nove graus nordeste ( 89° NE); mil cento e qua~
renta metros ( 1. 140 m), cinqüenta e dois graus sudoeste ( 52° SW); oitocentos metros (800 m), trinta e nove graus sudeste (39° SE); dois mil e
oitocentos metros (2.800 m), dez graus sudeste (10° SE); mil cento e ses~
senta metros (1.160 m), ses~enta e sete graus sudoeste (67° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS .

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.48:1 -

DE 8 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza ·o cidadão brasileiro Valter Lem~ de Azevedo a pesquit~ar cassiterita e associados no município de São João del-Rei, do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Valter Lemos de Azevedo
a pesquisar cassiterita e associados numa área de trezentos hectares (300 ha);
situada no lugar denominado Serra, distdto de Sant01. Rita do Rio Abaixo,
município de São João del-Rei, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a dois mil quatrocen-

31

A'l'OS DO PODEH. EXECUTIVO

tos e sessenta metro_s (2.460 m) rumo trinta e sete gro.us e quarenta e cinco
minutos nordeste (37° 45' NE) da tôrre da igreja matriz de Santa Rita do
Rio Abaixo e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos dois mil e oitocentos metros (2.800 m), dez gnms noroeste
(10o NE); dois mil tl·ezentos e quarenta metros (2.340 m), trinta e nove
graus sudeste (39° SE); mil oitocentos e sessenta metros (1.860 m), cinaüenta graus e trinta minutos nordeste ( 50° 30' NE); mil e sessenta metros
(1.060 m), dez graus sudeste (10° SE); dois mil e\oitocentos metros
(2.800 m), sessenta e sete graus sudoeste (67° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título de autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de três_ mil cruzeiro!! (Cr$ 3.000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Mi~istério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúplica .
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.482 -

DE 8 DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Valter Lemos de Azevedo a pesquisar cassiterita
e associados no município de São João dei Rei do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do d~creto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Valter Lemos de Azevedo
a pesquisar cassiterita e associados numa área 'de quinhentos hectares (500 ha),
situada no lugar denominado Serra, distrito de Santa Rita do Rio Abaixo, do
município de S!io João del-Rei, do Estado de l\1inas Gerais, área essa delimitada por· um quadrilátero que tem um vértice a mil quinhentos e cinqüenta metros ( 1. 550 m), rumo dezessete graus nordeste ( 17° NE) da tôrre
da igreja matriz de Santà Rita do Rio Abaixo e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: mil setecentos e vinte me•
tros (1.720 m), cinqüenta e dois graus sudoeste (52° SW); cinco mil e seiscentos metros (5.600 m), norte (N); quinhentos e trinta metros (530 m),
oitenta e nove graus nordeste ( 89° NE) ; quatro mil e seiscentos metros
(4.600 m), dez graus sudeste (10° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título de autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro. de 1944, 123.0 da Independ,ência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Aoolônio Sale.<:.

3.2
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DECRETO N.

14.483 -

DE

10 DE JANEIRO DE 1944

Considera a emprêsa "Indústrias Reiinid;;; Mauá S. A." de inter~sse militar
O Presidente da República,, tendo em vista o disposto no art. 1.0 do de
ereto-lei n. 4. 937, de 9 de novembro de 1942, e o que consta da Exposição
de Motivos n. 815, de 22 de dezembro de 1943, do Ministro de Estado dog
Neg6cios da Guerria, e usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a,
da Constituição,, decreta: .
·
4

Artigo único. É considerada de interêsse militar, para todos os fins do
disposto no decreto-lei n. 4.937, de 9 de novembro de 1942, a emprêsa "In~
dústriias Reünidas Mauá S. A.", do Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 14.484- DE 10 DE JANEIRO DE 1944

Cria. funções tJa Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço do
PessOB.l do Ministério da Fazenda, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica de extranumerário-mensalista
do Servico do Pessoal, da DiretOria Geral de Fazenda Nacional, do Ivlinistério
da Faze~da, dezesseis funções de praticante de escritório, referência VI, e três
funções de co:r:centista, referência VII.
Art. 2.0 A despesa com a execução dêste decreto, na importância de
Cr$ 115.800,00 (cento e quinze mil e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá à
conta da Verba I - Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Orçamento do Ministério- da Fazenda
para 1944.
Art. 3.0
cação.

O presente decreto entrará em vigor na data de sua publi-

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Coscta.

DECRETO N. 14.485 -

DE

10 DE JANEIRO DE 1944

Inclue no regime de administração a salina "Saldina!'
dências

~

dá cutras

provi~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra "a", da Constituição e atendendo ao disposto nos arts. 4.0 e
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5.0 do decreto-lei n. 4. 807, de 7 de outubro de 1942 e no art. 4.0 do
decreto-lei n. 5.661, de·l2 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica submetida ao regime de administração, pelo Govêrno,
a salina "Saldina", de propriedade do súdito alemão Han,s J anssen, situada
em Araruama, no Estado do Rio de Janeiro, e illscrita no Instituto Nacional
do Sal sob o n. ·Sl.-28.
Art. 2.~ A administração reger-se-á pelas normas e instruções que
forem estabelecidas pelo Banco do Brasil S. A., como Agente Especial
do Govêrno.
Art. 3.0 :Êste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário_.
·Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS ,

A. de Sousa Costa.

DECRETO N.

14.486 -

DE 10 DE JANEIRO DE 1944

Aprova projeto e orçamento para construção do trecho de 72,180 Km. no
tronco TP-2, do Plano Geral de Viação Nacional
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra "a", da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto· e orçamento na importância
de Cr$ .a,g .422.215,90 (quarenta e oito milhões quatrocentos e vinte e dois
mil duzentos e quinze cruzeiros e noventa centavos), que com êste baixam,
rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro, para a construção do trecho de 72,180 km, no tronco TP-2 do PlanÇl
Geral de Viação Nacional, compreendido entre os km 120,500 e 192,680,
último trecho da ligação Campina Grande a Patos,
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N' 14.487 -

DE

10 DE JANEIRO DE 1944

Ap<ova projeto para execução, na Estrada de Ferro Central do Brasil, da
Variante da Garganta do juramento no ramal do Rio Douro
O Presidente da ,República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra "a", da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o projeto constante da planta n, 205, de
de 1 de dezembro de 1942, da Assistência Técnica da 3.a Divisão da Estrada
de· Ferro Central do Brasil, referente à construção da Variante da Garganta
do Juramento - Ramal do Rio Douro, que com êste baixa rubricado pelo
Diretor da Divisão do Orçamento do Departamento de Administração do
Ministério da Viação e Obras Públicz.s, e declarada, nos têrmos do artigo 15
Cal. de Leis -
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do decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de_ 1941, a urgência da desapropriação dos imóveis, de propriedade particular, atingidos, total ou pa:rcialmente.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1944, 123.0 da .Indep8ndência e 56.0
República.

.na

GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima..

DECRETO N.

14.488 -

DE 10 DE JANEmo DE 1944

Aprova projeto e orçamento para consiruçã'o de um cais de saneamento e rle
docas, na cidade do Rio Gra11:de, apresentado pelo Estado do Rio G.tands
do Sul, concessionáâo do pôrto
O Presidente da República, usimdo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e (lrçamento na importância
de Cr$ 9.390.007,60 (nove milhões trezentos e noventa mil sete cruzeiroE
e sessenta centavos), que com êste b2ixam, rubricados pelo Diretor Gera'!
do Departamento Nacional de Portos e Navegação, para a construção >Õe
um cais de saneamento e de docas, a noroeste da cidade do Rio Grande, de
cujo pôrto é concessionário o Estado do Rio Grande do Sul, correndo à conts,
de capital a importância que for apurG.da como efetivamente dispendida até
aquele limite·.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência c 5õP
da Repú.blica.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 14.489-DE lO DE JANEIRO DE 1944

Aprova o projeto e orçf.!mento para construção de uma pode por "Tbe GTe.at
Wesiern cf Brazil Railway Company Limiied"
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf-ere .v
art. 74, letra a da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na import.ância
de Cr$ 275.365,40 (duzentos e setenta e cinco mil trezentos e sessenta e cinco
cruzeiros e quarenta centavos), que com êste baixam, rubricados pelo Diretor
Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, para construção de
uma ponte sôbre o riacho Boa Sica, trecho Pahneira dos Índios a Colégi'O~ :na
rêde a cargo de "The Great Western of Brazil Railway Company Lirni:t.ed~:>~
correndo as despesas por conta dos créditos próprios.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de
da República.

1944~

123,. 0 da Independência e .56?

GETÚLIO VARGAS.

João 'de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 14.490-

DE

11

DE JANEIRO DE

35
1944

Concede à Cclonial Companhia Nacional de Seguros Gerais, autorização
para funcionar e aprova os seus estatutos
O Presidente d21 República·, usando da 2tribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a :funcionar em operações de seguros dos ramos
elementares a que se refere o art. 40; n. 1, do decreto-lei n. 2. 063, de 7 de
março de 1940, a Colonial Companhia Nacional de Seguros Gerais, com sede
nesta cidade do Rio de Janeiro, bem como ficam _aprovados os estatutos adotados pelos subscritores do seu capital, mr assembléia geral de constituição, realizada a 11 de agôsto de 1943.
Art. 2.0 A sociedade ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou qúe vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização de que trata
o presente decreto.
Art. 3.0 Revogom1-se m disposições em contrário.
Rio de Janeiro,
República.

11

de janeiro de

1944,

123.0 da Jndependênci3 e 56.0

da

GETÚLIO VARGAS.

Ale-:-::andre B1arcondes Filho.

DECRETO N. 14.491-

DE 11 DE JANEIRO DE

1944

Estabelece normas transitórias na organização do Quadro de Acesso para
promoção por escolha a Brigadeiro do Ar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a da Constituição e, atendendo as n:!zÕes apresentadas pelo
Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, decreta:

Art. 1.0 A Comissão de Promoções da Aeronáutica de que tr~ta o
art. 38 do Regulamento Provisório de Promoções para os Oficiais da Fôrça
Aérea Brasileira, aprovado pelo decreto n. 8.261, de 20-11-941, no caso
especial da organização do quadro de acesso para a promoçã.o por escolha
a Brigadeiro do Ar, será constituída pelo Chefe do Estado Maior da Aeronáutica, como Presidente e mais dois (2) Brigadeiros do Ar, designados
pelo Ministro da Aeronáutica.
Parágrafo único. A presente disposição vigorará enqmmto a Comissão
de Promocões da Aeronáutica não for exclusivamente formada por oficiais
generais d~a Fôrça Aérea Brasileira.
Art. 2.° Fica dispensado no 1.0 trimestre de 1944, a exigência prevista no parágrafo 7.0 do art. 29 do decreto n. s-.261, de 20-11-941, para
a promoção a Brigadeiro do Ar.
Art. 3.0 O presente decreto entrará _em vigor na data de sua publicação,
r?vogadas as disposições em contrário.
Rio de· Janeiro, 11 de janeiro d2 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da- República.
GETÚLIO VARGAS •

Joaquim Pedro Salaado Filho.
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DECRETO N. 14.4-92-

DE

12

DE JANEIRO DE

1944·

Transforma iuncã.o na Tabela Numél'ica de Extranumerário mensalista da
Diretoria de Engenharia Naval, do Ministério da lvlarinha
O Presidente da República, usando da atribu:i<;ão que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica transformada Óa funcão de arquiteto, referência XIX, a
função de engenheiro; referência XIX, ~xistente na Tabela Numérica de Extranumer8:rio mensalista da Diretoria de Engenharia Naval, do Ministério da
Marinha.
Art. 2. 0~ ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de j9.neiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

H.emique A.

DECRETO N. 14.493-

DE

12

Guilhem.

DE JANEIRO DE

1944

Ceia a Tabela Numérica de f.Zensalista do Estabelecimento de Subsistência
de. 4-.a Região Militar, no Ministério da Guerra

O Pt·esidente da República, usando da atribuiç5o que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada a Tabela Numérica de- Mensalista do Estabelecimento de Subsistência da 4. 0 Região Militar, da Subdiretoria de Subsistência
do Exército, da Diretoria de Intendência do Exército, do Ministério da Guerra,
com as seguintes funções:
4 amanuense auxiliar, referência

3 amanuense
1 amanuense
3 auxiliar de
1 auxiliar de
1 auxiliar de

xu

auxiliar, referência XIII
auxiliar, referência XIV
escritório, referência VII
escritório, referência VIII
escritório, referência IX.

Art. 2.0 A despesa com a execução dêste decreto, na importância de
Cr$ 91.800,00 (noventa e um mil e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá à
conta- das rendas do Estabelecimento acima, na forma do art, 1.0 do decretolei n. 3.490, de 12 de agôsto de 1941.
Art ..~3. 0 :Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro dé: 1944, 123.0 d~ Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS,

Eurico. G. Dutra.
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DECRETO N. 14.494 -

DE.

12

DE JANEIRO DE

1944

Substitui as Tabelas Nutizéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumeráriomensalista. do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do Ministério
da Educa.çSo e Saúde, e dá outras pmvidências
O Presidente da República, usando da atribtüção que lhe coníere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.o Ficam s-ubstituídas, a partir de 1 de janeiro de 1944, pebs
que a..:ompanham êste- decreto, as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar,
de Exb·anumerááo-mensalista do Instituto N;;.•donal de Estudos Pedagógicos,
do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.0 Os ocupantes das funções que integram essas Tabeles &ão os
constantes da relação nominal anexa.
Art. 3.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1944, 123. 0 da IndePendêndo e 56.1.'
da República.
GETÚLIO VARGAS .

Gustavo Capanema,
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

=r===,...,..,==··===
Número
de
funções

4
3
4
3
2
2
J
9
1

SÉRIES FUNCIONAIS

CakulistSJ .

REFERÊNCIA

. ........ .

ASsistente de Educação .
. .... , .. .
Auxilinr de Escritório .............. .
Au:dlkr de Escritório .............. .
Auxiliar de Escr~t?r~o ............... I
Auxili2r de Escntono ..............
Am..--ilizr de Escritório .............. .
Pratica-nte de Escritório ............ :I
Desenhista
..................... I

·1

VII
XV
V!!
Vlll
IX

TI'.. BELA

XI
VI
XII

Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Suplementar

VII
VIII
Vll
VII!
IX
X
XI
XI

Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica

29
Serviço de Biometria Médica
3
1

7

5
4
3
2
1

Enfermeiro
Enfermeiro
.'-'~uxiliar de
Auxiliar de
Auxiliar de
Auxiliar de
Auxiliar de
Fotógrafo .

\
. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . I
. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . I

·1

Escritório .... : ..........
Escritório ... , ........... .
Escritório ................ I
~scntono ........... , ... .
Escritório ............... .

"....

I

. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . I
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-·===Número
de

1

I REFERÊNCIA I

SÉR!F.S FUNCIONAIS

TABELA

funções

----:------

-------;
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
4
1

1 Médico

~!~i~~
Atendente

111

I
I,

................... , ....

!

:::::::::::::::: ::\·i

..................... · · ·
Atendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratarista
........... , ..... , , , , )
Laboratarista

I

XV

i'Jri

V
VI
V
VI

·~=~~~:!~~~:~: ::::::::::::::::::::::

viii

:I

X
IV

Laboratarista

....... , , , . , , , ........ )

) Laboratarista
Prati~ante de Es·c~;t~~.;;

1
1Praticante

... ,.. .' .·., .· .·. ·.: : :

I

de Escritório ........ , . , . . .

IX

V

~:~~~~:~te .~~ .~~~r.i~~r.i~...... ." .. ."." .. .' .': : : : l

ii

· Esta,tÍEltico ........... , ..•.......... )
Telefonista
...... , . , , , , , , ........ 1
Médico ............................

VII
XXIV!

I

I

I

Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
I Numérica
Numérica
Numérica
1
Numérica
I Numérica
Numérica
1 Numérica
Numérica
j Numérica
Numérica
Numérica
I:
Suplemantar

11

1

1

1

1

I
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DECRETO N. 14.495

-DE

12

DE JANEIRO DE

1944

Cria a Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista da Diretoria Geral da
Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências

ar-t.

O Presidente da República, us&ndo da atribuição que lhB confere o
74, letra a, da Constituição, ~ecreta:

Art. 1.° Fica criada, com cinco funções de auxiliar de escritório, de
acôrdo com a relação anexa, a Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista da Diretoria Qeral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda.
Art. 2. 0 Da despasa com a execução dêste decreto, na importância de
Cr$ 39.000,00 (trinta e nove mil cruzeiros) anuais, Cr$ 32.400,00 (trinta e
dois mil e quatrocentos cruzeiros) correrão à conta da Verba 1 Pessoal,
Consignação II Pessoal Extranumerário, Sub-consignação 05 MensaliStas, do vigente orçamento do Ministério da Fazenda, e Cr$ 6. 600,00 (seis
mil e seiscentos cruzeiros), à conta de desté:.que da Verba 1 - Pessoal, Consign,s.,ção II Pessoal Extranumerário, SubconSigriação 08 Novas admissões, etc., do orçamento do mesmo Ministério.
Art. 3. 0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1944, 123.0 da Indepandênci~ e 56.0
ds. República.
GETÚLIO VARGAS,

A. de Sousa Costa.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

==·========·--"'-'=
SITUAÇÃO

PROPOSTA

1
1

Número
SÉRIES FUNCIONAIS

de

funç;ães

I

I REFERÊNCIA I
I
I
I
I
1

1
1

1
1
1

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

de
de
de
de
de

Escritório ............... 1
Escritório ..............
Escritório ............ · . .
Escritório ........... · ...
Escr1tono. . . . . . . . . . . . . . .

·1

·1

DECRETO N. 14.496

~

VII
VIII

IX
X

XI

I
)

I
I

'I'A BELA

Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica

DE 12 DE JANEIRO DE 1944

Decfara sem eleito ·a autorização conferida pelo decreto n. 14.033 de 17
de novembro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
74. letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de
29 de ianeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
art~

AJ."t. 1.° Fica declarado sem efeito a autorização conferida aos cidadãos brasileiros Maximino Correia Cosme e Natanael da Silva Roque pelo
decreto número quatorze mil e trinta e três (14.033) de dezessete (17)
de novembro de mil novecentos e quarenta e três ( 1. 943), p1:1ra pesquisar
quar.zo e associados no lugar denominado Bôca da }/lata ou Coleta no distrito. e município de Conceição, do Estado de Minas Ge:-a1s.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República .
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N.

14.497

~

DE 12 DE JANEIRO DE 1944

De.cL•ca a caducidade do decreto n. 7 .479, de 2 de julho de 1941,
modificado pelo de n. 8.906, de 3 de março de 1942

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
747 letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de
2.9 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
O

ru::t~

.Art.

1.0 Fica declarada a caducidade do decreto número sete mil
e setenta e nove ( 7 . 4 79) , de dois ( 2) d~ julho de mil no-

q~ocentos
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vecentos e quarenta e um ( 1941), modificado pelo decreto número oito
mil novecentos e seis (8.906), de três (3) de mareo de mil novecentos
e quarenta e dois ( 1942), que autorizou a cidadã brasileira Zulmir;;t Ta~
vares Gam·a a pesquisar areia quartzoza no lugar denominado Gtlapí-Mirim,
em terras da fazenda Cordovil, no município de Magé, do Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
de Janeiro, 12 de jarieiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

ública.
GETÚLIO

VARGAS,

Apolônio Sales.

DECRETO N.

14.498 -

DE

12

DE JANEIRO DE

19:-l4

Autoriza o cidadão brasileiro A.ntônio Gonç-alves Campos .a lavrar
mineral em área localizada no Distrito Federal

água

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro· Antônio Gonçalves Campos a lavrar água mineral numa área de um hectare e quatro ares ( 1,04
ha), localizada nesta cidade e delimitada por um paralelogramo tendo um
dos vértices na interseção do alinhamento da Prefeitura do· Distr.ito ·Federal
lado ímpar da rua Conselheiro Ferraz com o alinhamento da Prefeitura do
Distrito Federal, lado ímpar da rua Neves Leão e os lados adjacentes
setenta e nove metros (79 m) e cento e trinta e sete metros (137 m) contados sôbre os referidos alinhamentos. Esta autorização é outorgada mediante as -condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintés e de
outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas nêste
decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização ficfl obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidtJs à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 58 do
Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessi'oná.rio da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo para· os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código
de .Minas.
. '
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no aft. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 7.0 Revc.gam-se as düoposições em contrário.
Rio de Janeira 12 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúb!ica.
GETÚLIO

vl>..RGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.499 -

DE 12 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ernani Ferraz Nogueira a pesquisar argila e
associados, no município de Santo Andí-é, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos t&rmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ernani Ferraz Nogueira a
pesquisar argila e associados, em terrenOs situados no distrito de S. Bernardo, município de Santo André, do Estado de São Paulo, nas seis seguintes
áreas perÍ::~zendo vinte e quatro hectares, trinta e sete ares e trinta e nove
centiares (24,3739 ha): Primeira área, de um hectare, dezoito ares e trinta
e sete centiares (1,1837 ha), delimitada por um quadrilátero, tendo urn dos
vértices situado à distância de trezentos e noventa e dois metros e setenta
centímetros (3.92,70 m), rumo cinqüenta e seis graus noroeste (56° NW); do
centro da segunda tôrre número cento e nove ( 109) do lado leste (E)- da
linha de transmissão de energia elétúca da Cia. Luz e Fôrça (Light and
Power) e cujos lados a partir do vértice considerado, têm sucessiv·a e respectivamente, os seguintes comprimentos e rumos: cento e sete metros e
cinqüenta e um centímetros (107,51m), vinte e t!·ês graus noroeste (23° NV.f);
cento e dez metros e vinte centímetros (110,20 m), sessenta e oito graus e
quarenta minutos nordeste ( G8° 40' NE); cento e sete metros e cinqüenta
e um centímetros ( 107,51 m), vinte e dois g;-aus sudeste (22° SE) e cento e
dez metros (110 rn), sessenta e oito graus e quarenta minutos sudoeste
(68° 40' SVI). Segunda área, de setenta e seb ares e quinze centis.res
(0,7615 ha), delimitada por um. hexágono, tendo um dos vértices sit.uado à
distância de trezentos e trinta metros e quarenta centímetros (330,40 m),
rumo sessenta e dois graus e trinta c três minutos noroeste (62° 33' NW) do
ponto de amarração da área precedente e cujos lados, a partir do vértice
considerado, têm sucessiva e respectivamente, os seguintes comprimentos e
rumos: sessenta e dois metms e oitenta centímetros (62,80 m), vinte e cinco
graus e quarenta minutos noroeste (25° 40' NW); cento e oito metros e
sessenta centímetros ( 108,60 m), sesenta e oito graus e quarenta minutos
nord8ste ( 68° 40' NE); oitenta metros e sessenta centímetios ( 80,60 m),
vinte e dois gmus sud8ste (22° SE); cinqüenta metros (50 m), sessenta e
oito graus e quarenta· mim!tos sudoeste (68° 40' SW); vinte metros (20 m),
vinte e dois graus noroeste (22° N\V) e cinqüenta e cinco metros (55 m),
sessenta e oito graus e quarenta minutos sudoeste (68° 40' SW). Terceira
área, de um hectare, trinta e nove ares e sessenta e oito centiares (1,3968 ha),
delimitada por um quadri!átero, tendo u:n dos vértices situado à distância de
duzentos metros e setenta centimetros (200,70 m), rumo cie.qüenta e cinco
graus e trinta minutos sudoeste (55° 30' SVi) do ponto de amarração das
áreas precedentes e cujcs lndos,. a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos: cento e cinqüenta e um metros e três centí-,
metros ( 151,03 m), vinte e cinco graus e quarenta minutos noroeste (25° 40'
NW); noventa e sete metros e cinqüenta centímetros (97,50 m), sessenta e
oito graus e quarenta minutos norde.ste (68° 40' NE); cento e cinqüenta e
um mehos (151 m), vinte dois graus sudeste (22° SE) e oitenta e sete metros e cinqüenta centímetros (87,50 m), sessenta e oito graus e quarenta mi·
nutos sudoeste (68° 40' SW). Quarta área, de oitenta e nove ares e trinta e
oito centiares (0,8938 ha), d:2Jimitada por um quadrilátero, tendo um dos
vértices situado à distância de noventa e um metros (91 m), rumo trê3
graus sudeste (3° SE), do ponto de amarração das áreas precedentes, e
cujos lados, a partir do vértice considerado, têm sucessiva e respectivamente,
os seguintes comprimentos e rumos: cinqüenta e cinco metros e noventa e
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cinco centímetros (55,95 m), dezoito graus sudeste (18° SE); cento e cinqüenta e cinco metros e oiten~a centímetros ( 155,80 m), sessenta e oito
graus e quarenta minutos sudoeste (68° Ll,Q• SW); cinqüenta e cinco metros
e noventa e cinco centímetros (55,95 m), vinte e cinco graus e quarenta
minutos noroeste (25° 40' N\V); e cento e sessenta e três meti-os e setenta
centímetros (163,70 m), sessenta e oito graus e quarenta minutos nordeste
(68° 40' NE), Quinta área de nove hectares, noventa e quatro ares e trinta
e três centiares (9,9433 ha), delimitada por um polígono, tendo um dos vértices situado à distância de setenta e quatro metros (74 m), rumo vinte e
quatro graus e trinta minutos sudeste (24° 30' SE) do centro da segunda
tôtre número cento e onze (111) de Lest2 (E) da linha de transmis!:ão de
energia elétrica da Cia; Fôrça e Luz (Light and Power Co.), e cujos lados.
a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e vinte e cinco metros e quinze centímetros (225,15 m),
sessenta e oito graus e quarenta minutos nordeste ( 68° 40' NE); quinhentos
meltros (500 m), vinte e dois graus sttdeste (22° SE); duzentos e sessenta e
três metros e dez centímetros (263,10 m), sessenta e oito graus e quarenta
minutos sudoeste (68° 40' SW); cento 'e n~venta e quatro metros (194 m),
dezoito graus noroeste ( 18° NW); cento e sete metros e noventa e dois centímetros (107,92 m), sessenta e sete gr~us e quarenta minutos nordeste
(67° 40' NE); cem metros (100 m), vinte e um graus e quarenta minutos
noroeste (210 40' NW); nove metros (9 m), sessenta e sete graus e quarenta minutos nordeste (67° 40' NE); cento e doze metros (112 m), vinte
e ,um grauS e quarentn minutos noroeste (21° 40' NW); cem metros ( 100 m),
sessenta e sete graus e quarenta minutos sudoeste, ( 67° 40' SW); noventa e
dois metros (92 m), dezoito graus noroeste ( 18° NW). Sexta área, de dez
hectares, dezenove ares e quarenta e oito centiares (10,1948 ha), delimitada por um polígono, tendo um. dos vértices situado à margem esquerda do
rio dos Meninos e à distância de quinhentos metros (500 m), rumo setenta
e sete graus e trinta e três minutos nordeste (77° 33' NE), do ponto de
amarração da quinta área precedente e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm sucessiva e respectivamente os seguintes comprimentos e
rumos: duzentos e cinqüenta e dois metros (252 m), sessenta e oito graus
e quarenta minutos sudoeste ( 68° 40' S\V); quatrocentos e noventa e seis
metros e setenta e três centímetros (496,73 m), vinte e dois graus sudestà
(22° SE); cento e setenta e nove metros e cinqüenta centímetros (179,50 m),
sessenta e oito graus e quarenta minutos nordeste (68°·40' NE), até a margem esquerda do rio dos J\.1eninos, peh qual segue para jusante até o vértice
de partida,
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será.
tr~nscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as àisposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N.

14.500 -

DE

43

12 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Arnaldo de Camargo a p<Jsquisar argila e
e.ssociados no n:.unicípio de Santo André, do Estado de São Pau.lo
O Presidente da República, usnndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brad!eiro Arnaldo de Cammgo a
pesquisar 8rgila e associados em terrenos situados no distrito de São Bernardo, do município de Santo Andt·é, do Estado de São Paulo, nas oito (8)
seguintes áreas, perfazendo dezenove hectares, vinte e nove ares e sessenta
e oito centiares (19,2968 ha): Primeira (l.a) área, de dois hectares, sessenta e quatro ares e cir:qüenta e oito centiares (2,6458 ha), delimitada
por um polígono tendo um dos vértices situ8.do a distância de cento e vinte
e cinco metros e cinqüenta centímetros ( 125,50 m), rumo vinte e nove graus
noroeste (29° NW) do centro da tôrre de leste (E) número cento e seis
( 106) da linha de trànsmissão de energia elétrica da Companhia Fôrça e
Luz (Light and Power) e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm
sucessiva e respectivamente, os seguintes comprimentos o rumos: duzentos
e cinqüenta e oito metros (258 m), dezenove graus sudeste ( 19° SE);
cento e sessenta e sete metros e quarenta e um centímetros (167,41 m),
oitenta graus sudoeste (80° SW); oitenta e sete metros (87 m), onze graus
e vinte minutos nordeste (11° 20' NE); cento e vinte metros (120 m),
três graus nordeste (3° NE); quarenta e cinco metros ( 45 m), vinte e
cinco graus noroeste (25° NW) e cinqüenta e três metros e sess~mta centímetros (53,60 m), sessenta e quatro graus nordeste (64° NE). Segunda
(2.a) área, de um hectare, onze ares e sessenta e dois centiares ( 1,1162
ha), delimitada por um quadrilátero tendo um dos vértices situado à distRncia de trinta e cinco metros e cinqüenta centímetros (35,50 m), rumo
sessenta e um graus sudoeste (61° SW) do centro da primeira (l.a) tôrre
número cento e quatro ( 104) do lado oeste (W) da linha de transmis>)ão
de energia elétrica çitada e cujos lados, a partir do vértice considerado,
têm, sucessiva e respectivamente, os seguintes comprimentos e rumos: cento
e trinta e oito metros c cinqüenta centímetros ( 138,50 m), oitenta e cinco
graus noroeste ( 85° N.IN); sessenta e um metros e cinqüenta centímetros
(61,50 m), três graus noroeste (3° NVi!); cento e doze metros e cinqüenta
e cinco centímetros (112,55 m), sessenta c sete graus nordeste (67° NE);
cento e vinte e dois metros ·e cinqüenta centímetros (122,50 m), dezoito
graus sudeste (18° SE). Terceira (3.2") área, de. um hectare e nove~ta
centiares ( 1,0090 ha), delimitada por um pentágono tendo um dos vértices
situado à distância de qui.nze metros e cinqüenta centímetros ( 15,50 m),
rumo quarenta e três gnms nordeste (43° NE) do centro da primeira· (La)
tôrre nú.-nero cento e quatro (104), do lado leste (E) da linha de transmissão de energia elétrica referida e cujos lados a partir do vértice considerado,
têm; sucessiva e respectivamente, os seguintes comprimentos e rumos: sessenta e seis metros e oitenta centímetros (66,80 m), dezesseis graus e quarenta minutos noroeste ( 16° 40' NW); oitenta e cinco metros e oitenta
centímetros (85,80 m), sessenta e um graus e trinta minutos nordeste
(61° ·30' NE); cento e cinqüenta e cinco metros (155 m), dezesseis graus
e vinte minutos sudeste (16° 20' SE); cinqüenta e três metros (53 m),
oitenta e seis graus e vinte minutos noroeste (86° 20' N'W) e cinqüenta e
nove metros e cinqüenta centímetro.s (59,50 m), cinqüenta e um graus
noroeste (5!0 NW). Quarta (4.a) área, de sete hectares, trinta e dois ares
e cinqüenta e sete centiares (7,3257 ha), delimitada por um polígono tendo
um dos vértices situado à distância de cinqüenta e sete metros (57 m),
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rumo dez graus e vinte minutos noroeste ( 10° 20' NVo/) do centro da segunda (2.U) tôrre número cento e cinco (105) de leste (E) da linha de transmissão de energia elétrica referida e cujos lados, a partir do vértice considerado têm, ·sucessiva e respectivamente, os seguintes comprimentos e rumos:
trezentos e cinqüenta e três metros e noventa e oito centlmetros (353,98
m.), vinte graus noroeste ( 20° !'-TV/); cento e noventa e oito metros e
cinqüenta centímetros (198,50 m), sessenta· e sete graus nordeste (67° NE);
cento e cinqüenta metros ( 1.50 m), dezenove graus sudeste ( 19° SE); cento
e oitenta e sete metros e sessenta centímetros ( 1&7,60 m), trinta e cinco
graus e qm::rcnta mmutos sudeste (35° 40' SE); cento e cinqüenta e nove
metros (159 m), sessenta e quatro graus e quarenta minutos sudoeste
(64° 40' SVV); noventa e sete metros (97 m), sessenta e um graus sudoeste
(61° SVV), Quinta (5.c.) áre8., de dezessete ares e trinta centi8.res (0,17.30
ha), delimitada por um qu8.drílátero tendo um dos vértices situ8.do à distância de cento c sessenta e oito !netros e quarenta centímetros (163,40 m),
rumo setenta e nove graus e doze minutos nordeste (79° 12' NE) do
ponto de amarmç2o da quart8. (4.a) área precedente e cujos lados, a partir do
vértice considerado têm, sucessiva e respectivamente, os seguintes comprimentos e rumos: setenta e sais metros ( 76), oitenta e dois graus nordeste (82° NE); vinte e três metros e oitenta centímetros (23,80 m), dez
graus sudeste ( 10° SE); setenta e dois metros e cinqüenta centímetros
(72,50 m), oitenta e dois graus sudoeste (82° S\V) e vinte e três metros
e oitenta centímetros (23,80 m), dez graus noroeste (10° NW). Sexta
(G.a) área, de seis hectares, vinte e nove ares e oitenta e quatro c::.mtiares
(6,2984 ha) delimitada por um polígono tendo um dos vértices situado
à margem esquerda -do rio dos :rAeninos e à distância de quatrocentos e
noventa metros (490 m), rumo sessenta graus e dez minutos nordeste (60° 10'
NE) do ponto de amarração da quir!ta (S.B) área precedente e cujos lados,
a partir do vértice considerado, têm, sucessiva e respectivamente, os seguintes comprimentos e rumos: cento e oitenta e quatro metros e cinqüenta
centímetros (184,50 m), setei1ta e um gmus sudoeste (71° SVJ); vinte metros (20 m), sessenta e quatro gr:o:us e quarenta nlinutos sudoeste (64° 40'
S~l); cento e oitenta e sete metros e trlnta centímetros (187,30 m), trinta
e cinco graus e quarenta rt:itmtos noroeste (35° 40' ]\JVV'); cento e setenta
e seis metrcs e se"ssenta e cinco centímetros (176,65 m), dezenove graus
noroeste 09° N\V); cento e qum·enta e ü·ê,; metros (143 m), sessenta e
sete grm!s nordeste (67° NE) até a margem esquerda do rio dos Meninos,
pela qual segue para montante até o vértice de psrtida. Sétima ( 7 .a)
área, de quarenta e dois 2.res e seteút<.>. e dois ccnt!ares (0,4-272 ha), delimitada Por um quadrilátero tendo um dos vértices situado à distância de duzentos e sessenta e quatro metros e sessenta centímetros (264,60 m), rumo
oitenta e sete graus e vinte e sete minutos sudeste (37° 27' SE) do ponto
de. an1.arração da sexta (6.a) área precedente e cujos lado~ têm, sucessiva
e respectivamente, os seguintes comprimentos e rumos: trinta e nove metros e
quarenta centímetros (39,40 m), üês grsus c trinta minutos noroeste (3° 30'
NW); cento e treze metros e quinze centímetros (113, 15 m), oitenta e
três graus e trinta minutos nordeste ( 83° 30' NE); qu<".renta metros e
qu2rer.ta centímetws ( 4·0,40 111.), três graus e trinta minutos sudeste 3° 30'
SE); cento e quin.?:e metros e sessenta centímetros ( 115,60 m), oitenta e
três graus e trinta minutos sudoeste (83° 30' SW) .-· Oitav8. (8.a). área, de
trinta ares e quinze centi.ares (0,3015 ha) delimitada por um 'paralelogramo tendo um dos vérti.c0s situ8.do à · distânci8. de duzentos e sessenta e
seis metros e setenta centímetros (265, 70 m), rumo oitenta e quatro graus
e cinqüenta e cinco minutos sudeste ( 84° 55' SE) do ponto de amanação da
sétima (7.a) áre8. precedente e cujos lados convergentes no vértice considerado e a partir do mesmo têm, respectivamente, os seguintes comprimentos
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a rumos: trinta metros (30 m), sete graus sudeste (7° SE); cem metrOs
·e cinqüenta centímetros ( 100,50 m), oitenta e três greus e tl"inta minutos
nordeste (83° 30' NE),
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Míné·al do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 ele' jrmeiro de 1944, 123.0 da IndePendência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio SD.!es.

DECRETO N. 14.501 -

DE

13

DE JANEIRO DE

1944

Suspenda a cobrança da taxa mencionada na tabela a que se refere o artigo 215 do decreto n, 3.010, de 20 de a~ôsto de 1938
O Presidente da República, atendendo ao qúe lhe expôs o Ministro de
Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria. e Comércio, e usando da atribuição que lhe confGre:o art. ·74, alínea a, da Constituição, combinado com
o art. 90 do decreto-lei n. 4-06, de 4 de maio de 1938, decreta:
Artigo único, Fica sustada, para as cmprêsas de turismo, colocação,
venda de passagens·, e semelhantes, beneficiadas pelo decreto 9. 398, de 16
-de maio de 1942, a cobrança da taxa de registo referente aos anos de 1942
e 1943, ·cujo pagamento deveria ser efetuado por fôrça do item 4 c!a tabela
número 2, a que se refere o a,·t. 215 do decreto n. 3.010, de 20 de agôsto
de 1938.
Rio de Jeneiro, 13 de janeiro de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0
da RepúblicF1,.
GETÚLIO VARGAS,

Alexand-re Marcondes Fi-lho.
A. de Sous.a. Costa.

DECRETO N. 14.502-DE 13 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cid;;;.dão brasileiro Agerwr de Camargo Fillw a pesquisar argila e
associados no município de Santo André, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usar.do da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n, 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Agenor de Camargo Filho
a pesquisar argila e associados em terrenos situados no distrito de São Bernardo,
do município de Santo André, Estado de São Paulo, nas seis seguintes áreas
perfazendo vinte e um hectares, Úss'enta e oito ares e noventa e nove centiares
(21,6899 Ha), Primeira (1. 8 ) área de setenta e dois ares e sessenta centiares
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(0,7260 Ha), delimitada por um quadrilátero tendo um dos vértices situado

à distância de oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros (82,50 m) rumo
trinta e cinco graus noroeste (35° NW) da segunda (2.a) tôrre número cento
e dez (110) de Leste (E) da linha de transmissão de energia elétrica da
Companhia Luz e Fôrça (Light and Power C 0 . ) , e -cujos lados a partir do
vértice considemdo têm sucessiva e respectivamente os seguintes comprimentos
e rumos: oitenta e sete metros e sessenta centímetros (87,60 m), sessenta e seis
graus sudoeste ( 66° SW); oitenta metros e quarenta centímetros ( 80,40 m),
vinte e três graus noroeste (23° NW); noventa e irês metros (93 m), sessenta
e seis graus nordeste (66° NE); setenta e nove metros (79 m), dezenove
graus sudeste ( 19° SE). Segunda (2.a) área de dezessete ares e quarenta e
sete centiares (0,1747 Ha), delimitada por um quadrilátero, tendo um dos
vértices situado à distância de trinta e um metros e cinqüenta centímetros
(31,50 m), rumo setenta e três graus e trinta minutos noroeste (73°30' NW)
da segunda ( 2.a) tôrre número cento e nove ( 109) de Leste (E) da linha de
transmissão citada e cujos lados a partir do vértice considerado têm sucessiva
e respectivamente os seguintes comprimentos e rumos: vinte e quatro metros
(24m), dezeriove graus sudeste (19° SE); setenta e dois metros e dez centí~
metros (72,10 m), sessenta e seis graus sudoeste (66° SW); vinte e quatro
metros (24m), v:inte e b:ês gratis noroeste (23° NW); setenta e quatro metros
(74 m), sessenta e seis graus nordeste (66° NE). Terceira (3.a) área de três
hectares, quarenta e cinco ares e setenta centiares (3,4570 Ha), delimitada
por um quadrilátero tendo um dos vértices situado à distância de noventa e
oito metros e setenta centímetros (98,70 m), rumo trinta e dois graus e trinta
minutos noroeste (32°30' NW), do centro da segunda (2.a) tôrre número
cento e oito (108) de Leste (E) da linha de transmissão citada e cujos lados
a par'dr do vértice considerado têm ·sucessiva e respectivamente os seguintes
comprimentos e rumos: duzentos e quarenta e seis metros e cinqüenta e cinco
éentímetros (246,55 m), dezenove graus sudeste ( 19° SE) cento e vinte
e -um metros e oitenta centímetros (121,80 m), sessenta e três graus e trinta
minutos sudoeste (63°30' SW); duzentos e cinqüenta e um metros, e vinte
e cinco centimetros (251,25 m), vinte e seis graus e trinta minutos noroeste
(26°30' NW); cento e cinqüenta e cinco metros e oitenta centímetros
(155,80 m), sessenta e seis graus e quarenta e cinco minutos nordeste (66°45'
NE), Quarta (4.a) área de vinte e cinco ares e noventa ~ cinco centiares
(0,2595 Ha), delimitada por um quadrilátero tendo um dos vértices situado
à distância de cento e setenta e um metros e oitenta centímetros (171,80 m),
rumo oitenta e sete graus e quarenta e oito minutos sudoeste (87°48' SW) da
segunda (2.n) tôrre·número cento e quatro (104) de Leste (E) da linha de
transmissão citada e cujos lados a partir do vértice considerado têm sucessiva
e respectivamente os seguintes comprin'lentos e rumos: cinqüenta e quatro
metros e quarenta centímetros ( 54,40 m), oitenta e cinco graus noroeste (85°
NW); trinta e quatro metros e sessenta centímetros (34,60 m), vinte minutos
noroeste (20' NW); cinqüenta e sete metros e o.itenta centímetros (57,80 m),
sessenta e sete graus nordeste ( 67° NE); sessenta e um metros e cinqüenta
centímetros (61,50 m), três graus sudeste (3° SE). Quinta (5. 0 ) área de
nove hectares, trinta e um ares e oitenta e três centiares (9,3183 Ha), deli~
mitada por um polígono tendo um dos vértices situado à distância de cinqüenta
metros e cinqüenta ceatímetros (50,50 m), rumo doze graus noroeste (12°
NW) da segunda (2.a) t8rre número cento e oito (108) de Leste (E) da
linha de transmissão citada e cujos lados a partir do vértice considerado têm
sucessiva e respectivamente os seguintes comprimentos e rumos: duzentos a
sessenta e três metros e dez centímetros (263,10 m), sessenta e sete graus
nordeste (67° NE); sessenta metros (60 m), dezessete graus sudeste (17° SE);
cento e cinqüenta e sete metros ( 157 m), sete graus sudoeste (7° SW);
duzentos e trinta e três metros (233 m), dezenove graus sudeste (19° SE);
cento e noverita e oito metros e cinqüenta centímetros (198,50 m), sessenta
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e sete

graus sudoeste ( 67° SW), quatrocentos e vinte e sete metros e trinta e
oito centímetros (427,38 m), vinte graus noroeste. (20° NW). Sexta (6.a) área
de sete hectm·es, setenta e cinco ares e quarenta e seis centiares (7,7546 Ha),
delimitada por um polígono tendo um dos vértices situado à margem esquerda
do rio dos Meninos à distância de quatrocentos e sessenta e seis metros e
setenta centímet!os (466,70 m), rumo sessenta graus e cinqüenta e cinco minutos nordeste (60°55' NE), do ponto de amarração d<Si quinta (5.a) área
precedente e cujos lados a partir do vértice considerado têm sucessiva e respectivamente os seguintes comprimentos e rumos: cento e setenta e nove
metros e cin"qüenta centímetros ( 179,50 m), sessenta e sete graus sudoeste
(67° SW); sessenta e três metros e sessenta e três centímetros (63,63 m),
dezessete graus sudeste (17° SE); cento e cinqüenta e sete metros (157m),
sete graus sudoeste (7° SW); duzentos e um metros e trinta e quatro- centímetros (201,34 m), dezenove graus sudeste (19° SE); cento e quarenta e
três metros (143 m), sessenta e sete graus nordeste (67° NE), até a margem
esquerda do rio dos Meninos, pela qual segue para jusante até o vértice de
partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.

Art, 3,0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, paga1·á a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da f._gricultura .
Art, 4. 0 Revogem-se as disposições em contrário.
Rio de Js.neiro, 13 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56,0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.503-DE 13 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidzdão brasileir& José Machado Costa a pesquisar talco e associados
no município de São João dei Rei, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cotlfere o artigo

74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Machado Costa a pesquisar talco e associados numa área de trinta e seis hectares (36 Ha), situada no
lugar denominado Mosquital, distrito de Onça, município de São João del Rei,
do Estado de IVIinas Gerais, área essa delimitada por um quadrado de seiscentos
metros (600 m), de lado que tem um vértice a mil metros (1.000 m), rumo
magnético oitenta e dois graus sudoeste ( 82° SW) da confluência do córrego
Mosquital no ribeirão Onça e cujos lados, convergentes nesse vértice, têm os
seguintes rumos magnéticos: quarenta e oito graus sudoeste (48° SW), e quarenta e dois graus sud_este ( 42° SE) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos nc Código
de Minas.

Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 360,00),
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e será trans_crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio- S<Jles.

DECRETO N. 14.504-DE 13 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel fJelo da Silva Lima a pesquisar cassiterita.
e associados no município de São João del Rei, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Melo da Silva
Lima a pesquisar cassiterita e associados numa área de oitenta e quatro
hectares e cinqüenta ares (84·,50 Ha), situada no distrito de Santa Rita do
Rio Abaixo, município de São João del Rei, do Estado de Minas Gerais.
área essa delimitada por um triângulo que tem um vértice a quatro mil e
trezentos metros ( 4. 300 m), rumo oitenta e nove graus sudeste ( 89° SE)
da ponte sôbre o c6rrego dos Pinheiros da estrada de rodag;em Bom Sucesso·
Santa Rita do Rio Abaixo e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: mil trezentos e cinqüenta metros (1.350 m),
doze graus e trinta minutos nordeste ( 12°30' NE); mil seiscentos e sessenta
metros (1.660 m), quarenta graus sudeste (40° SE); mil trezentos e sessenta
metros (1.360 m), oitenta e oito graus e trinta minutos sudoeste (88°30' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos e cinqüeilta cruzeiros (Cr$ 850,00)
e será transcrito no livro pr6prio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República..
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N: 14.505-DE 13 DE JANEIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro !Ylanuel, Melo da Silva Lima a pesquisar cas~iterita
e associados no município de São João dei Rei, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, do Constituição, e nos têrmos do decreto~ lei n. 1.985, de 29 de. janeiro de 1940 (C6digo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Melo da Silva
Lima a pesquisar cassiterita e associados numa área de quatrocentos e
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oitenta e quatro hectares e vinte ares ( 484,20 Ha), situada no distrito de Santa
Rita do Rio Abaixo, município de São João del Rei, do Estado de Minas:
Gerais, área éssa delimitada por um pentágono irregular que tem um vértice
a
oitocentos e setenta metros (1.870 m), rumo oitenta e quatro graus
sudeste ( 84° SE) da ponte da, estrada de rodagem Bom SucessoRS.anta Rita
do Rio Abaixo sôbre o córrego dos Pinheiros e cujos lados, a partir dêsse vérR
tice, têm os seguintes comprimentos e rumos: trê.s mil cento e oitenta metros
(3. 180 m), doze graus e trinta minutos nordeste ( 12°30' NE); mil e vinte
metros (1.020 m), setenta e sete graus nordeste (77° NE); mil oitocentos e
vinte metros (1.820 m), quarenta graus sudeste (40° SE); mil trezentos e
cinqüenta inetros (1.350 m), doze graus sudoeste (12° SW); dois mil quatrocentos e trinta metros ( 2. 430 m), oitenta e oito graus e trinta minutos
sudoeste ( 88°30' SW) •

mn

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos eistabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesQuisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e cinqüenta cruzeiro~
(Cr$ 4.850,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 RevogamRse as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolôtúo Sales.

DECRETO N. 14. 506 -DE 13 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Melo da Silva Lima a pesquisar cassiterita
e associados no município de São João de! Rei, do Estado de Minas Geràis
O Presidente da República, u:;auuv Ja atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos d.o decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Melo da Silv21
Lima a pesquisar cassiterita e associados numa área de quatrocentos e
setenta e sete hectares e cinqüenta ares (477,50 Ha), situada no distrito de.
Santa Rita do Rio Abaixo do município de São João del Rei, do Estado de
.lVIinas Gerais, área essa delimitada por um quadrilátero que tem um vértice
a seiscentos e vinte metros (620 m), rumo sessenta graus e trinta minutos
sudoeste (60°30' SW) da ponte da estrada de rodagem Bom Sucesso-Santa
Rita do Rio Abaixo, sôbre o córrego dos PinheirOs e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm _os seguintes comprimentos e rumos: mil e oitocentos metros
(1.800 m), doze graus e trinta minutos nordeste (12°30' NE); dois mil seiscentos e setenta metros (2.670 m), setenta e três graus e trinta minutos nordeste (73°30' NE); dois mil e quinhentos metros (2.500 m), doze graus e
trinta minutos sudoeste ( 12°30' SW); dois mil e quatrocentos metros
(2.400 m), oitenta e oito graus e trinta minuto!! sudoeste (88°30' SW).
Art~. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil setecentos · e oitenta cruzeiros
(Cr$ 4. 780,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de 'Janeiro, 13 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da

Re~ública.

GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.
DECRETO N. 14.507

-DE

14

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Joaquim de Olivei"ra e Silva a pesquisar quarzo no município de Campo Formoso, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 9"
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1, 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de _Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Joaquim de Oliveira e Silva a pesquisar quarzo no' lugar Lagoa do Porco situado na Fazenda Panelas no distrito e município de Campo Formoso, do Estado da·
Bahia, numa área de duzentos hectares (200 Ha) delimitada por um retângulo tendo um vértice à distância de nove mil e novecentos metros
(9, 900 m), no rumo magnético setenta e dois graus e vinte minutos nordeste (72° 20' NE) da casa sede da Fazenda Panela e os lados que
partem dês se vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
dois mil metros (2.000 m), quarenta e sete graus e dez minutos nordeste·
(47° 10' NE), e mil metros (1.000 m),. quarenta e dois graus e cinqüenta minutos sudeste (42° 50' SE), respectivamente.
Art. 2.0 Esta S.utorização . é outorgada nos têrmos estabelecidos no.
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2 .000,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da- Agricultura .
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.oda República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.508 -

14

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadã·o brasileiro Darwin Valadares de Vasconcelos a pesquisar-minério de ferro, talco, quarzo e associados no município de Pitanguí,
do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Darwin Valadares de·
Vasconcelos a pesquisar minério de ferro, talco, quarzo e associados em

A'l'OS DO PODE!l EXECU'l'IVO

51

terrenos das. fazendas Santiago e Engenho, próximos à serra do Quebra
Cangalhas no distrito e município de Pitanguí, do Estado de Minas Gerais,
numa área de doze hectares ( 12 Ha), delimitada por um retângulo tendo
um vértice à distância de duzentos e trinta e cinco metros (235 m), no
rumo magnético setenta e dois graus nordeste ( 72° NE) da junção dos
valos Santiago e do Saldanha e os lados que partem dêsse vértice têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticor.;: trezentos metros (300 m),
leste (E); quatrocentos metros (400 ril), sul (S).
Art. 2.0 Esta autorizaçãq é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên~
tica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura .
Art. 4.0 Revogam~se as disposiÇões em contrário,
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apol8nio Sales.

DECRET.O N. 14. 509 -

DE

14 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo de Oliveira Cunha a pesquisar mica
e associados no município de Caratin[5a, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da aÚibuição qu~ lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto~lei n, 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Eduardo de Oliveira
Cunha a pesquisar mica e associados numa área de cento e cinqüenta hecta~
res .( 150 Ha); situada no lugar denominado Córrego Taquarassú, distrito
de Entre Fôlhas do município de Caratinga, do Estado de Minas Gerais
e delimitada por uma linha poligonal que parte de um ponto situado a
cento e sessenta metros (160 m), na direção vinte e seis graus e trinta
minutos sudoeste (26° 30' SW·) magnético da confluência dos córregos do
Quadro e do Taquarassú e cujos lados a . partir dêsse ponto têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros ( 1. 000 m), norte (N);
mil metros (1.000 m), leste (E); mil metros (1.000 m), sul (S); quinl1entos metros (500 m), oeste (W); mil metros (1.000 m), sul (S);
quinhentos metros (500 m), oeste (W); mil metros (1.000 m), norte (N).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên~
tica dêste decreto, pagará a taxa de mil e quinhentos cruzeiros (Cr$
1.500,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mírieral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro; 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales,

A'l'OS DO PODER EXEGU'l'IVO

DECRETO N. 14.510 -

DE 14 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Epaminondas José !v.lacha.do a pesquisar cas~
siterita no município de Encruzilhada, do Estado do Rio Grande do
Sul

O Presidente da República, usa1.1do · da atribuição que lha confet·e o
art. 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do decreto~ lei n. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Epaminondas José Ma~
chado a pesquisar Cassiterita numa área de cento e sessenta e cinco hectares ( 165 Ha), situada no lugar denominado Pinheiros, distrito e município
de Encruzilhada, do Estado do· Rio Grande do 'Sul e delimitada por uma
linha poligonal que tem um vértice a quatrocentos e cinqüenta metros
(450 m), rumo oitenta e oito graus sudeste (88° SE) da foz da sanga dos
Machados, afluente do arroio Moinho e cujos lados e a partir dêsse vértice
·têm os seguintes comprimentos e rumos: oitocentos e sessenta metros
(860 m), vinte graus sudoeste (20° SW); trezentos e quatro metros
(304 m), oitenta e dois graus e quarÉmta e cinco minutos noroeste (82° 45'
NW); cento e setenta metros (170 m), dezessete graus e quarenta e cinco
minutos sudoeste (17° 45' SW); cento e noventa e seis metros (196 m),
·vinte e três graus e quarenta e cinco minutos sudeste (23° 45' SE); noventa e cinco metros (95 m), dois graus e quinze minutos sudoeste (2° 15'
SW); duzentos e quat·enta e dois metros (242 m), vinte e três graus e
'·quinze minutos sudoeste (23° 15' SW); trezentos e quinze metros (315 m),
setenta e oito graus e quinze minutos sudoeste (78° 15' SW); quinhentos e
noventa e cinco metros (595 m), cinqüenta e cinco graus e quinze minutos
noroeste (55° 15' NW); mil e novecentos metros (1.900 m), dezenove
·graus e quarenta e cinco minutos nordeste (19° 45' NE); ,mil e cinqüenta
.metros (1.050 m), cinqüenta e dois graus e trinta minutos sudeste
(52° 30' SE).
Art. 2.0 Esta autorizacão é outorgada nos t&rmos estabel.ecidos no
<Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que !;erá p.ma via autên~
·tica dêste decreto, pagará a taxa de mil seiscentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 1.650,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
'da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
.da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.511- DE 14 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Machado Costa a pesquisar mica e asso~
ciados no município de Andrelândia, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Machado Costa a
::pesquisar mica e associados numa área de cem hectares (100 Ha), situada
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na fazenda Córrego Fundo, distrito e municíp-io de Andrelândia, do Estadc de Minas Gerais, e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a dois mil trezentos e quarenta metros ( 2 . 340 m) rumo oitenta e
seis graus e trinta ~inutos nordeste (86° 30' NE) magnético da foz do
córrego Barra, afluente do ribeirão Criminoso e os lados, que partem dêsse
vértice, dois mil metros (2.000 m), e rumo vinte graus sudoeste (20° SW)
magnético, e quinhentos metros (500 m), e rumo setenta e um graus sudeste ( 71° SE) magnético .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aUtêntica dêste decreto, pagará a taXa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do ~ir:istério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disDosições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETÚLIO ·VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.512 -

DE

14 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza 0 cidadão brasileiro Alcino j osé Lourenço a pesquisar mica e·
associados no município de Glória, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da .República, usando da atribuição que lhe confere o·
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto~lei n. 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de !viinas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alcino José Lourenço a
pesquisar mica e associados em terrenos situados no distrito e município
de Glória, do Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e cinco hectares
(25 Ha), delimitada por um quadrado tendo um vértice à distância de
quinheritos e setenta e quatro metros (574 m), no rumo verdadeiro seis
graus e dezoito minutos nordeste (6° 18' NE) da confluência dos córreg,os
dos Oliveiras e Jorge e os lados, que partem desse vértice, têm o comprimento de quinhentos metros (500 'in) e os rumos verdadeiros treze graus
e trinta minutos nordeste ( 13° 30' NE) e setenta e seis- graus e trinta
minutos sudeste ( 76° 30' SE) respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS,

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.513-

DE

14

DE JANEIRO DE

1944

4utoriza a Emprêsa de Caulim Limitada a pesquisar _dolomita, calcita, feldspato e associados, no murúcípio de Cantagalo, do Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigD
:74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n, 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
A.rt. 1.° Fica autorizada a Emprêsa de Caulim Limitada a pesquisr dolomita, calcita, feldspato e associados, em terrenos situados no distrito de Boa
Sorte, município de Cantagalo, do Estado do Rio de Janeiro, numa área de
trinta e dois hectares, sessenta e_ sete ares e cinqüenta e três centiares
(32,6753 ha), delimitada por um paralelogramo, tendo um vértice à distância
de dois mil metros (2.000 m), no rumo magnético sete graus e trinta minutos sudoeste (7° 30' SW) do marco quilométrico duzentos e quarenta e um,
mais trezentos e vinte e seis metros (Km 241
326 m), da linha de Cantagalo, da Estrada de Ferro Leopoldina, entre as estações Boa Sorte e Laranjeiras e os lados, que partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
.e rumos magnéticos: trezentos e cinqüenta metros (350 m), setenta e seis
graus e trinta minutos nordeste ( 76° 30' NE), e mil metros ( 1. 000 m) sete
graus e trinta minutos sudoeste (7° 30' SW) .
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 330,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura ,
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

+

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apol6nio Sales.

DECRETO N. 14.514-

DE

14

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Oscar Taves a pesquisar bauxita e associados, no município de Ouro Preto, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e' nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Oscar Taves a pesquisar bauxita e associados, no lugar 'denominado Mata do Gama, situado no
distrito de Santa Rita de Ouro Preto, no município de Ouro Preto, do Estado
de Minas Gerais, numa área de vinte e um hectares, setenta e cinco ares e
cinqüenta e sete centiares (21,7557 ha), delimitada por um pentágOno irregular tendo um vértice à distância de duzentos e cinqüenta e qua,tro metros
(254 m), rumo magnético setenta e oito graus e trinta minutos sudoeste
(78° 30' SW), da confluência do córrego da Serra no ribeirão da Serr'a e os
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magné-
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ticos: trezentos e vinte metros (320 m), dezoito graus noroeste (18° NW);
trezentos e sessenta metros (360 m), oeste (W); quinhentos e oito metros
(508 m), sul (S); quatrocentos e cinqüenta e sete metros (457. m), leste
(E); duzentos e sete metros (207 m), norte (N), até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via- autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.515 -

DE 14 DE JANEmo DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alberico Perrella a pesquisar quarzo, mica e
associados, no município· de Santa Maria do SuassuÍ, do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigc·
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado .o cidadão brasileiro Alberico Perretla a pesquisar quarzo, mica e associados, numa área de vinte e nove hectares, vinte e
um ares e oito centiares (29,2108 ha), situada no local denominado Bananalzinho, distrito de Poaia, município de Santa · Maria do Suassuí, do Estado de }11inas Gerais, e delimitada por um retângulo, tendo um vértice a trinta metros (30 m) rumo magnético trinta e oito graus nordeste
(38° NE) da confluência dos córregos Bananalzinho e Capeba, e cujos lados
convergentes nesse vértice têm, a partir dêle, 'os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: setecentos e nove metros (709 m), oitenta graus nordeste
(80° NE); quatrocentos e doze metros (412 m), dez graus noroeste
(10° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próPrio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mi:;.
nistério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições ~m contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.516- DE 14 DE JANEIRO DE 1944
Autoriza a cidadã brasileira Odila Loureiro da_ Cunha a pesquisar mica, quarzo
e nssocit~dos no município de Santa lv.laria do Suassuí, do Estado de
lYiinas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código d~ Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Odila Loureiro cla Cunha a
pesquisar mica, quarzo e associados numa área de ses-senta e um hecta·i·es e
setenta e sete ares (61,77 Ha), situada no local denominado Lavapés, distrito
de Poa:ia, município de Santa Maria do Suassuí, do Estado de 1\IJ:inas Gerais,
e delimitada por hexágono irregular tendo um. vértice a cento e qua•renta e
qu8tro metros (144m) no rumo magnético sessenta graus noroeste (60° NW)
da confluência dos córregos Lavapés e Poaia, e cujos la-dos a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: oitocentos e
cinqüenta metros (850 m), setenta e oito graUs nordeste (78° NE); quinhentos e vinte e qm<tro metros (524 m), cinqüenta e nove gra-us nordeste
(59° NE); quinhentos e vinte e um metros (521 m), trinta e um graus
sudeste (31° SE); quinhentos e seis metros (506 m), sessenta e três graus
sudoeste (63° S\V); novecentos e noventa e oito metros (998 m), oitenta e dois
graus sudoeste (82° SW); trezentos e oitenta e cinco metros (385 m), dezesseis graus noroeste ( 16° NW) ,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo de Mina•s .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autênticr. dêste decreto, paga1·á a taxa de seiscentos e vinte cruzeiros (Cr$ 620 100),
e será transcrito no livro pr6prio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
d~1

Rio de J~mdro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
Rep-ública.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales,

DECRETO N. 14.517-

DE

14

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza. o cidadão hrasileho Luiz Oscar Taves a pesquisar bauxita e associadas no município de Conselheiro Lafaiete, do Estada de Minas
Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos tênnos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), ~ecreta:
Art. 1,° Fica autorizado o cidadão br<hlileiro Luiz Oscar Taves a pesquisar bauxita e associados no lugar denominado Buraco Doce, situado no
distrito de Catas Alta-s da Noruega, município de Conselheiro Lafaiete, do
Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e oito hectares e cinqüenta aTes
(28,50 Ha), delimitada por um otógono irregular tendo um vértice à dis-
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tância de trezentos e oitents- metros (380 m), no rumo magnét~co cinqüenta e·
cinco graus e trinta minutos sudeste (55° 30' SE) da barrÇl. do córrego Cinco
Vintens na margem direito do córrego Buraco Doce e os .lados, a partir dêsse_vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta
metros (150 m), oitenta e nove graus e trint::.• minutos (89° 30' NE); cento
e cinqüenta metros (150 m),· trinta minutos sudeste (30' SE); quatrocentosmetros (400 m), oitenta e nove graus e trinta minutos nordeste (89° 30' NE);
seiscentos metros (600 m), trinta minutos noroeste (30' NW); quatrocentos
metros (400 m), oitenta e nove graus e trinta minutos sudoeste (89° 30' SW);
cento e cinqüenta metros (150 m), trinta minutos sudeste (30' SE); cento·
e cinqüenta metros ( 150 m), oitenta e nove graus e trinta minutos sudoeste
(89° 30' S'\rV); trezentos metros (300 m) e trinta minutos sudeste (30' SE)
até o ponto de partida,
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabeleddos no Có.
digo de Mina•3.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste dec;·eto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será'
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral doMinistério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro_, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 '
da República·.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO

N.

14.518

-DE

14

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Alves do Amparo a pesquisar mica:
no município de Siqueira Ca:<npos, do Estado do Espírito Santos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e noS~ têrmos do decreto~ lei n, 1. 985, de 29·
de jzneiro de 1940 (Código de Mina:s), decreta:
Art. 1.° Fica zutorizado o cidadão brasileiro Francisco Alves do Amparo
pesquisar mica numa área de àeZess'ete hectares oitenta e sete ares e cinqüenta centiares (17,8750 Ha), situada na Fazenda de São Maurício, distrito
de Rio Preto, município de Siqueira Campos, do Estado do Espírito Santo, e
delimitada por hexágono irregula·r tendo um vértice na confluêncÜ>~ dos córregos
Emiliano e São l\1aurício, e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e vinte e cinco metros (225 m).
sessenta graus noroeste (60° NV/); cento e vinte metros (120 m), quarenta
grau!:! sudoE!ste (40° SW); trezentos metros (300 m), quarenta gra•us noroeste
(40° NVV); quatrocentos e vinte e cinco metros (425 m), trinta- graus noroeste
(30° NW); duzentos e oitenta e cinco metros (285 m), setenta e cinco graus
nordeste (75° NE); oitocentos metros (800 m), trinta graus sudeste (30° SE).
a,

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têtmos estabelecidos no Código de Min.s.•9.
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Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên-tica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
'transcrito no livro próprio da· Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério d21 Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
-da República.
GETÚLIO VARGAS·

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.519-DE 14 DE JANEIRO DE·1944
Autoriza o cidadão brasileiro Felipe Oliveira Licht a_ pesquisar grafita e associados no município de ]undiai, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
"-letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de 29 d~ janeiro
·de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Felipe Oliveira Licht a pes·
,quisar grafita e associados numa área de quinhentos hectares (500 Ha), situada
no distrito e município de Jundiaí, do Estado de São Paulo e delimitada por
um retângulo tendo um vértice a novecentos e cinqüenta metros (950 m),
rumo leste (E) magnético do quilômetro cento e vinte e um (Km 121)
·da linha da São Paulo Railway C 0 • e os lados que partem dêsse vértice
três mil cento e vinte e cinco metros (3 .125 m), e rumo oeste (W) magnético, mil e seiscentos metros ( 1. 600 m) e rumo norte (N) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
·de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma .via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Div.isão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
.-da República.
GETÚLIO VARGAS,
Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.520- DE 14 DE

JANEIRO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo Armond Viégas a pesquisar quarzo e
associados no município de Pitanguí, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto· lei n, 1. 985, de 29
dP janeiro de 1940 ,Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Geraldo Armond Viégas aa
_pesquisar quarzo e associados numa área de cinqüenta hectares (50 Ha), si-
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tuada na fazenda Jaguara, distrito e município de Pitanguí, do Estado de
Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice a duzentos e
cinqüenta e cinc<.> metros (255 m), rumo trinta e um graus e trinta minutos
noroeste (31° 30' NW) mag'nético da confluênc.ia dos córregos Mata Virgem e
Jagu<'.:!ra e os lados que partem dêsse> vértice, com mil metros (1.000 m), e
rumo quarenta e nove graus sudoeste (49° SW) m2gnético, quinhentos metros
(500 m), e rumo quarenta e um graus noroeste (41° NW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Min<'.:!s.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
,Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.

GETÚLIO VARGAS.
Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.521-DE 14

DE JANEIRO DE

1944

.Autoriza o cidadão brasileiro Albert Wallace Murray a pesquisar caulim, argila
e associados no município de Uberaba, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de 29 de j_aneiro
.de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Albert Wallace Murray a
pesquisar caulim, argila e associados numa área de cento e cinco hectares e
,quinze ares ( 105,15 Ha), situada no local denominado Ribeirão Beija-Flor,
no distrito e município- de Uberaba, Estado de Minas Gerais, e delimitada por
-uma poligonal irregular tendo um vértice a trezentos e noventa -e cinco
metros (395 m), no rumo magnético setenta e sete graus sudeste (77° SE)
nv quilômetro seiscentos e sessenta e três (Km. 663) da linha da Companhia
Mogiana de Estradas de Ferro no trecho Uberaba-Uberlândia, e cujos lados, a
partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e orientações
magnéticas: duzentos e sessenta e quatro metros (264 m), um grau e quarenta minutos noroeste (1°40' NW); quatrocentos e trinta metros (430 m),
.oitenta graus e quarenta minutos sudeste (80°40' SE); trezentos e quarenta
metros (340 m), um grau e quarenta minutos sudeste (1°40' SE); cento e
treze metros (113 m), setenta e quatro graus nordeste (74° NE); mil seis.centos e cinqüenta e cinco metros ( 1. 655 m), vinte e sete graus e trinta minutos nordeste (27°30' NE); duzentos e vinte e três metros (223 m), vinte
-e quatro graus noroeste (24° NW); mil cento e trinta metros (1.130 m),
.-sessenta e um graus sudneste (61° SW); cento e três metros (103 m), quarenta e nove graus· e trinta minutos sudeste (49°30' SE); setecentos metros
(700 m), quarenta graus e trinta minutos sudoeste (40°30' SW); vinte
·e cinco metros (25 m), trinta e três graus e trinta minutos sudoeste (33°30'
SW); quatrocentos e trinta e dois metros ( 432 m), vinte e três graus e trinta
minutos sudeste (23°30' SE).
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no COdtgo
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizáção de pesquisa, que será uma via autêntica
déste decreto, piagará a taxa de mil e sessenta cruzeiros (Cr$ 1.060,00) e

será transcrito no livro prÓpriO da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.522- DE 14

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José de Castilho· a pesquisar argila refratária e
associados no município de Santo André, do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrm~s do decr-eto-lei n. 1.985, de 29 de· janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Castilho a pesquisar
argila refratária e associados numa área de vinte e três hectares e cinqüenta
ares (23;50 Ha), situada em Piraporinha, distrito de São Bernardo, do
município de Santo André, Estado de São Paulo e delimitada por um reti1ngulo tendo um vértice no centro da ponte existente s8bre o ribeirão dos Couros
na estrada que vai da Vila Conceição a São Bernardo e os lados que partem
dêsse vértice, quinhentos metros (500 m) e t"Umo dois graus nordeste (2° NE)
magnético; quatrocentos e setenta metros (470 m) e rumo oitenta e oito graus
noroeste (88° NW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de :?ementa da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.523

-DE 14 DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Herculino França a pesquisar quarzo e associados
no município de Buenópolis, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 'confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o ciàadão brasileiro Herculino França a pesquisar quarzo e associados numa área de trinta hectares (30 Ha), situada no
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imóvel denominado Brejo e Retiro, no lugar Lapa Pintada, distrito e município de Buenópolis, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um
retângulo que tem um vértice a seiscentos e cinqüenta e cinco metros (655 m),
rumo magnético trinta e quatrO graus e dez minutos sudoeste (34°10' SW)
da confluência dos córregos Anta e Burití e cujos lados convergentes nesse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros
(600 m), leste (E).;· quinhentos metros (500 rn), sul (S).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de- pesquisa, que será urna via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) .e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República .
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.524-DE 14 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ernestino Martins de Castilho a pesquisar cassiterita no municÍpio de Encruzilhada, do Estado do Rio Grande do Sul
O Presidente da _República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. ·1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ernestino Martins de Castilho a pesquisar cassiterita em quatro ( 4) diferentes áreas de vinte e cinco
hectares cada uma (25 Ha), situadas na Fazenda Sêrro Partido, no distrito
e município de Encruzilhada, do Estado do Rio Grande. do Sul, e assim
definidas: a primeira ( l.a) é delimitada por um quadrilátero mistilíneo tendo
Um vértice a quatrocentos e nove metroS e oitenta e sete centímetros (409,87 m)
no rumo trinta e um graus três minutos e trinta segundos noroeste (31°3'30"
NW) da barra da Sanga do Carvão e cujos lados retilíneos têm, a partir
dêsse vértice, qUinhentos metros (500 m), quarenta. e oito graus e quarenta
e cinco minutos nordeste ( 48°45' NE) e quatrocentos e oitenta e quatro
metros ( 484 m), quarenta e quatro graus e quarenta e cinco minutos sudeste
(44°45' SE); o terceiro (3. 0 ) ·lado é constituído pela margem esquerda
da Vertente do Salzo no trecho compreendido entre a extremidade do segundo
(2. 0 ) lado retilíneo e a barra da Sanga do Carvão; o quarto (4. 0 ) lado é o
eixo médio da Sanga do Carvão desde sua barra até o vértice inicial da partida;
a segunda (2.U) é delimitada por um quadrado de quinhentos metros (500 _m)
de lado tendo um vértice a mil Setecentos e cinqüenta metros (1.750 m),
no rumo cinqüenta e quatro graus noroeste (54° NW) da confluência da Sanga
do Carvão com a Vazante do Salzo, e cujos lados que convergem no vértice
considerado têm. a partir dêle: sessenta e três graus e trinta minutos nordeste (63°30' NE) e vinte e seis graus e trinta minutos noroeste (26°30'
NW); a terceira (3.a) é delimitada por· um quadrilátero mistilíneo tendo um
vértice situado na margem esquerda do Arroio Iruí a setenta metros ( 70 m),
no rumo trinta e dois graus sudeste (32° SE) da barra da Sanga da Tapera;
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e os lados retilíneos a partir do vértice considerado, têm quatrocentos e sessenta e dois metros (462 m), oitenta e seis graus e trinta minutos noroeste
(86°30' NW); seiscentos e vinte e cinco metros (625 m), três graus e trinta
minutos nordeste (3°30' NE), e quatrocentos e sessenta e dois metros (462 m),
oitenta e seis graus e trinta minUtos sudeste (86°30' SE); o quarto_ (4.0 )
lado é o trecho da màrgem esquerda do Arroio Iruí compreendido entre o vértice de partida e a extremidade do último lado retilíneo; a quarta ( 4.a) é
delimitada por um quadrilátero mistilíneo tendo um vértice situado na margem
direita da Sanga da Areia a mil cento e doze metros (1.112 m), no rumo
setenta e nove graus e quinze minutos noroeste (79°15' NW) · da confluênciadessa Sanga com o Arroio do Moinho, e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm: setecentos e nove metros (709 m), cinqüenta graus sudoeste (50° SW);
quatrocentos e setenta e dois metros (472 m), quarenta. e sete graus noroeste
(47° NW) e quatrocentos e dois metros (402 m), quarenta e oito graus e
quinze minutos nordeste ( 48°15' NE); o quarto ( 4.0 ) lado é o trecho da
margem direita da Sanga da Areia compreendido entre o vértice inicial de
partida e a extremidade do último lado retilíneo.
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmoS estabelecidos no Código
de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Ar-t. 4.0 Revogam-se as disposições em contráriO.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56."·
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.525- DE 14 DE JANEIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Mariano Gomes a pesquisar pedras coradas,
quarzo, mica e associados no município de Muniz Freire, do Estado do
Espírito Santo,
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão ·brasileiro Mariano Gomes a pesquisar
pedras coradas, quarzo, mica e associados numa área de dezoito hectares
( 18 Ha), situada no distrito de Conceição do Norte do município de Muniz
Freire, do Estado do Espírito Santo e delimitada por uma linha poligonal que
tem um vértice a trezentos e vinte e seis metros (326 m), rumo sessenta graus
sudoeste (60° SW) magnético, da confluência dos córregos Cunha e Cristal
e cujos lados, a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e vinte e cinco metros (125 m), trinta graus noroeste (30°
NW); trezentos e oitenta e cinco metros (385 m), setehta e um graus noroesre ( 71° NW) ; trezentos e sessenta e três metros ( 363 m), oito graus sudoeste (8° SW); trezentos e dez metros (310m), cinqüenta e dois graus sudeste
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(52o SE); quatrocentos e quarenta e três metros (443 m), cinqüenta ~dois.
graus nordeste (52° NE); cento e vinte e cinco metros (125m), setenta graus,
noroeste (70° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç2o Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

'

GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.526-DE 14 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Targino Ribeiro a pesquisar salgema no município··
de Socorro, do Estado de Sergipe
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro.
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bra•sileiro Targino Ribeiro a pesquisar
salgema em· terrenos situados no município de Socorro do Estado de Sergipe,
numa área de duzentos hectares (200 Ha), delimitada por um triângulo tendoum dos vértices situado à distância de mil seiscentos e vinte metros (1.620 m),
rumo cinqüenta e um graus e vinte minutos sudoeste (51°20' SW) do centro·
da plataforma da estação de Socorro da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro·.
e cujos lados convergentes no vértice considerado e a partir do mesmo têm
o comprimento de dois mil metros ( 2. 000 m) e os rumos respe-ctivos sul.
(S) e oeste (W).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 Se na área definida neste decreto fÔr encontrado petróleo, o.
concessionário desta autorização cederá, sem qualquer indenização. ao Conselho Nacional do Petróleo, os direitos respectivos, comprometendo-se a empres-.
tar-lhe a cooperação possível e a não opor embaraços à execução dos trabalhos
por êle determinados.
Art. 4.0 O título de autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0'
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.527- DE 14 DE JANEIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Targino Ribeiro a pesquisar salgema no município
de SocorrO, do Estado de Sergipe
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con~ere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n, 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica a'Utodzaclo o cidadão brasileiro Targino Ribeiro SI pesquisar
salgema numa área de cinqüenta hectares (50 Ha), situada no distrito e mu~
nicípio de Socorro, do Estado de Sergipe, área essa delimitada por um triângulo
retângulo que tem um vértice a mil seiscentos e vinte m'etros ( 1. 620 m), rumo
-cinqüenta e um graus e vinte minutos noroeste (51°20' NW) do centro da
plataforma da estação de Socorro da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro
e cujos catetos convergentes nesse vértice têm, a partir do mesmo, Ol:l com-primentos de mil metros ( 1. 000 m) e rumos norte (N) e oeste (W),
Tespectivamente.
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
-de Minas.
Art. 3.0 Se na área definida neste decreto fôr encontrado petróleo, o
·concessionário desta autorização . cederá, sem qualquer indenização, ao Conselho Nacional do Petróleo, os .direitos respectivos, comprometendo-se a emprestar·- lhe a cooperação possível e a não opor embar2·ços à execução dos trabalhos
por êle determin~dos.
Art. 4.0 O título de autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a tS~xa de quinhentos cruzeiros (Ct:$ 500,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura .
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
·da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales,

DECRETO N. 14. 528- DE 14 DE JANEIRO DE 1944
.Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo França a pesquisar quarzo no município
de Serro, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
·J.ctra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
,de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1,° Fica autorizado o cidadão brasileiro Osvaldo França a pesquisar
.quarzo em. duas (2) diferentes áreas, perfazendo um total de trinta e cinco
hectares e sessenta e quatro ares (35,64 Ha), situadas no local denominado
.Fazenda das Palmeiras, no distrito de· Itambé, município de Serro, do Estado
,de Minas Gerais, e assim definidas: a primeirâ com vinte hectares e sessenta

65

A'I'OS DO PODER EXECUTIVO

e quatro- at.~s (2~;64 Ha) e delimitada por uma poligonal irregular tendo um
vértice a oitot::eri~OS e cinqüenta metros (850 m), no rumo magnético doze
graus e trinta: minUtOs noroestei ( 12°30' NW) da confluência dos córregos do
Lajeàdo e das Palmeiras e cujos lados, a partir do __ vértice considerado,' têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: treze:Otos e cinqüenta metros
(350 m), norte (N); seiscentos metros (600 m), leste (E); trezentos e
cinqüenta metros (350 m), sul (S); oitenta metros (80 m), oeste (W);
dezoito metros (18 m), norte (N); duzentos metros (200 m), oeste (W);
dezoito metros (18 m), sul (S) e trezentos e vinte metros (320 m), oeste
(W); a segunda com quinze hectares (15 Ha), é delimitada por um retângulo que tem um vértice a quatrocentos e noventa metros (490 m) no
rumo magnético vinte e sete graus noroeste ( 2 7° NW) da confluência dos
córregos do Lajeado e das Palmeiras e cujos lados convergentes no vértice
considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos inagv.éticos:
quinhentos metros (500 m), sul (S) e trezentos metros (300 m), oeste (W).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, _pagará a taxa de trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 360,00)
e será transcrito no livro. próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janeiiro, 14 de janeiro de 1944, 123.0 da IndepeD.dência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolôni_o Sales.

DECRETO N. 14.529-DE 14 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Deodato do Amaral Louli a pesquisar quatzoe associadOs no município de Cristalina, do Estado de Goiaz
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica 'autorizado o cidadão brasileiro Deodato do Amaral Louli a
pesquisar quarzo e associados no imóvel denominado Fazenda Mimoso situada
nos locais Aréião: e Cabeceira do Córrego Manuel Delmiro, no distrito e
município de Cristalina, do Estado de Goiaz, numa área de cento e setenta e
cinco hectares (i75 Ha), delimitada por um retângulo, tendo um vértlce a
distância de trinta metros (30m), no rumo magnético oeste (W) do olho dágua
nascente do córrego Manuel Delmiro, nascente, que está localizada à cinqüenta
metros (50 m), no rumo m~nético trinta e seis graus sudoeste (36° SW)
da Estrada carroçável de Cristalina para a sede da Fazenda Mimoso e os
lados, que _partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos ~m,.g
néticos: mil setecentos e cinqüenta metros ( 1. 750 m), norte (N), e mil metros
(1.000 m), oeste (W), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Co!. de Leis -
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Art. 3.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
decreto, pagará a taxa de mil setecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
1. 750,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
d~ste

Rio de Janeiro, 14 de jant;)iro de 1944, 123.0 da Independência e · 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apo18nio Sales.

DECRETO N. 14.530 -

DE

17 DE JANEIRO DE 1944

Prorroga os prazos fixados para a conclusão das obras de construção de postos
telegráficos na Rede de Viação Férrea Federei do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição qtie lhe corifere o
art. 1'14, letra .a da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1944·, os prazos
de conclusão das obras de construção dos postos telegráficos, nos ks. 24-1,400
e 220,330 da linha Entroncamento-Santana na Rede de Viação Férrea Federal
do Rio Grande do Sul, cujos projetos e orçamentos foram aprovados, respectivamente, pelo decreto n. 7 .507, de 7 de julho de 1941, e pela portaria ri. 459,
de 7 de maio de 1943, com prazos previstos de 12 e 9 meses.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1944, 123.0 da Ind.ependência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

]cão de Mendonça· Lima.

DECRETO N. 14.531-

DE

17 DE JANEIRO DE 1944

Suprime c_a;gos extintos
O Presidente da República, usando da atr--ibuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constitukão e· nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do
decreto-lei n. 3 .195, ele 14 de~ abril de 194.1, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe B da carreira de
Observadcr Meteorológico do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vagos em virtude do falecimento de !alando Galetto e da exoneraçáo de J oz.quim Aires da Silva devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do referido
Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência. e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14, 532 -

DE

17 DE JANEIRO DE 1944

Suprime cargo extinto

O Presidente~ da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo _74, lei:ra a, da Constituição e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do
decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe E da carreira de
Fiscal de Plantas Texteis ·do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vago em virtude do faleci.mento de Jacinto Honorato de Oliveira,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente
do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência a 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales,

DECRETO N, 14. 533 -

DE

18 DE JANEIRO DE 1944

Promulga a Convenç-ão Ortográfica entre o Brasil e Port-ugal, assinada. em
Lisboa, a 29 de dezembro de 1943
O Presidente da República, havendo sido assinada, na cidade de Lisboa,
a 29. de dezembro de 1943, uma Convenção entre o Brasil e Portugal, estabe;Iecendo o mesmo regime ortográfico da língua portugu~sa; e
Havendo a mesma Convenção entrado em vigor no dia 1 do corrente
mês, independentemente de ratificação:
Decreta que a referida Convenção, apensa por copw ao presente decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
-da República .
GETÚLIO VARGAS.

Osvaldo Aranha.

Gustavo

Cxpanema .

CONVEI!ÇiiO ORTOGRAF!CA ENTRE O BRASIL E PORTUGAL
Sua Excelência o Senhor Presidente da República dos Estados Unidos
do Brasil, e Sua Excelência o Senhor Presidente da República Portuguesa,
com. o fim de assegui"ar a defesa, expansão e prestígio "da língua portuguesa
no mundo, e regular, por mútuo acôrdo e modo estável, o respectivo sis~
tema ortográfico, resolveram, por meio de seus Plenipote'nciários, assinar
.a presente Convenção.
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ARTIGO PRIMEIRO

As Altas Partes Contratantes prometem~se estreita colaboração em
tudo quanto diga respeito à conservação, defesa e expansão da língua portuguesa, comum aos dois países.
ARTIGO II

As Altas Partes Contratantes obrigam-se a estabelecer, como regime
ortográfico da língua portuguesa, o que resulta do sistema fixado pela Academia Brasileira de Letras e pela Academia das Ciências de Lisboa, para o r-

ganização do respectivo vocabulário por acôrdo entre as Duas Academias,
ARTIGO DI

De harmonia com o espírito desta Convenção, nenhuma providência
legislativa ou regulamentar, sôbre ínatéria ortográfica, deverá ser de futuro
posta em vigor, por qualquer dos dois Governos, sem prévio acôrd? com
outro, depois de ouvidas as duas Academias.
ARTIGO IV

A Academia Brasileira de Letras e a Academia das Ciências de Lisboa
serão declaradas órgãos consultivos de seus Govêrnos, em matéria ortográfica, competindo-lhes, expressamente, estudar as questões que se suscitarem
na execução desta Convenção e tudo mais que reputem util para manter
a unidade ortográfica da língua portuguesa. A preseD.te Convenção entrará
em vigor, independentemente de ratificação, a 1 de janeiro de 1944.
Feita em duplicata, em Lisboa, aos 29 de dezembro de 1943.

L.S.

João Neves da Fontoura.

L.S.

Antônio de Oliveira· Salazar.

DECRETO N. 14.534 -

DE

19

DE. JANEIRO DE

1944

Aprova projeto e orçamento para construção âo trecho de 94,400 Km no Tronco
T M 2, do Plano Geral de Viação Nacional
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância de
Cr$ 30.168.247,50 (trinta milhões cento e sessenta e oito mil duzentos e
quarenta e sete cruzeiros e cinqüenb centavos), que com êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro,
para a construção do trecho de 94,400 Km no tronco T M-2 do Plano Geral
de Viação Nacional, compreendido os Km 77,400 e 171,800, último trecho
da ligação Teresina-Periperi,
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123,0 da Independência e S6.o
da República.
GETÚLIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 14.535 -

DE

19

DE JANEIRO DE

1944

Aprova acôrdo relativo ao recrutamento e encaminhamento de trabalhadores
para a Amazônia

O Presidente da República~ usando da atribuição que lhe confert! o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art., 1.o Fica aprovado o ac8rdo de recrutamento, encaminhamento e
€olocação de trabalhadores para a Amaz8nia celebrado entre a Comissão Admi·
histrativa do Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia (C.A.E.T.A.)
e o Departamento Nacional de Imigração (D.N.I.), do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 19 de jarieiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A , de Sousa Costa.
Alexandre Marcondes Filho.

COMISSÃO ADMINISTRATIVA DO ENCA!v!INHAMENTO
DE TRABALHADORES PARA A AMAZôNIA

Acôrdo a que se refere o decreto n. 1.LL 585, de 19 de janeiro de 1944
A Comissão Administrativa do Encaminhamento de Trabalhadores para a
Amaz6nia (C. A. E. T. A.), instituída pelo artigo 2.0 do decreto·lei n. 5.813,
de 14 de setembro de 1943, e o Departamento Nacional de Imigração (D. N.
I.), do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
Considerando que a Superintendência de Abastecimento do Vale Arnaz8nico
(S. A. V. A.) já instalou os serviços de recebimento e colocação de traha~
lhadores no referido vale, e estando concluído o acôrdo de 1 de março de 1943,
entre a referida Superintendência e a Rubber Development Corporation, apro·
vado pelo decreto~ lei n. $. 381, de 7 de abril de 1943;
Considerando que a extinção do Senriço Especial de Mobilização de Tra~
balhadores para a Amazônia (S. E. M. T. A.), por Portaria n. 162, da CoorR
denação da Mobilização Econômica, não permite que o recrutamento e encaminhamento dos trabalhadores continuem a ser feitos por intermédio daquele
Serviço, como fôra mencionado na cláusula s.a do acôrdo supracitado, e
Tendo em .vista a decisão do Govêrno de dar outra forma administrativa
aos serviços a que se refere o ac6rdo aprovado pelo .decreto~ lei n. 5. 813, da
14 de setembro de 1943, conforme foi previsto ne. cláusula s.a do referido
acôrdo; assim como a conveniência de ser unificada a direção dos serviços de
recrutamento e encaminhamento, no Nordeste, de trabalhadores avulsos destiR
nados à produção de botTacha, como de recebimento e colocação dos mesmos
trabalhadores; no Vale Amazônico, objeto do acôrdo de !4. de setembrO de
1943, aprovado pelo decreto-lei n. 5. 813, da mesma data; e, também, a neces~
sidade de tornar efetiva a coordenação dos serviços de migração de famílias do
N ardeste para a Amazônia, os quais vêm sendo executados pelo D. N. I., de

'/0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

conformidade com o deCreto-lei n. 4. 509, de 23 de julho de 1942, com os referentes ao recrutamento, encaminhamento e' colocação dos trabalhadores avulsos,
Ajustam entre si, devidamente autorizados, o seguinte:
I
A Comissão Administrativa do Encaminhamento de Trabalhadores para a
Amazônia (C. A. E, T. A.). confiará ao Departamento Nacional de Imigração (D. N. I.) a direção dos serviços de recrutamento, encaminhamento e
colocação de trabalhadores nos seringais da Amazônia, com o fim de incrementar a produção de borracha, a que se refere o acôrdo de 14 de setembro de 1943,
aprovado pelo decreto-lei n. 5. 813, da mesma data, de conformidade com o
previsto na ·parte final da cláusula 5.3 do referido acôrdo.
Il
O Departamento Nacional de Imigração incumbir-se-á de promover tôdas
as providênci&s necessárias afim de continuar e intensificar o recrutamento, en~
caminhamento e colocação dos trabalhadores, até o limite de 16.000, estabelecido na cláusula 3.a do acôrdo supracitado, em tempo de iniciar a safra da bar~
racha em 1944.

IH
O D. N. I. utilizará as instalações, o m~üerial e o pessoal já empregados
na execução. dos serviços, a que se refere a cláusula anterior, da forma Que for
mais conveniente ao bom andamento dos trabalhos, podendo adotar as modificações que sé impuserem, tendo em vista os resultados das experiências anteriormente realizadas e os interêsses da produção de borracha, assim
como dos 'trabalhadores recrutados e dos seus dependentes.

IV
A C. A. E. T. A. para a disposição do D. N. I., mediante acôrdo com
as companhias de navegação, os meios adequados de tranSporte, pma o encaminhamento dos trabalhadores, entre o pôrto de Fortaleza e o de Belém, comunicando àquele Departmnento, com a necessária antecedência, o número de trabalhadores que poderá ser transportado mensalmente.

v
A sede dos serviços regionais de recrutamento, no Nordeste, será estabelecida ern Fortaleza, com uma delegacia em Natal, e ;:: dcs serviços de recebfmento e colocação, no Vale Amazônico, na cidade de E-.:::5.:1 cé::-:1 Jelegadús
em Manaus, Pôrto Velho e Rlo Branco. A Superintendência geral dos vários
serviços regionais ficará sediada no Rio de Janeiro e será exercida pelo diretordo D. N. I.

VI
Nas sedes e delegacias mencionadas na cláusula anterior, organizará a C.
A. E. T. A., com o seu pessoal, o serviço de contabilidade, pagamento e contrôle das despesas efetuadas com a execução dos serviçoS a que se refere êste
acôrdo.

VII
Até o dia 30 de cada mb, o D. N. I. apresenta à C. A. E. T. A. o
orçamento especificado das despesas a serem efetuadas -no mês seguinte, e até
o dia 15, será submetido à consideração da C. A. E. T. A. e do Ministro
do Trabalho, Indústria e Cc.m6rdo o 1·elatório dos tr3.balhos realizados no mês
anterior.
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VIII

O D. N. I. dará prefer&ncia, no encaminhamento de famílias nordestinas
para a Amazônia, àquelas que, preenchendo as condições estabelecidas nas ins·
truções que dispõem sôbre a se!eção de trabalhadores migrantes, beneficiem-se
do disposto na cláusula de "assistência às famílias" constante dos contratos de
encaminhamento já firmados pelo S . E. M. T. A., ou pela C. A. E. T. A.

IX
O D . N. I. entrará em entendimentos com o Serviço Especial de Saúde
Pública (S. E. S. P. ), afim de ser prestada a devida assistência aos traba·
lhadores recrutados e encaminhados para a Amazônia, desde os pontos de recrutamento aos de colocação, de conformidade cOm o acôrdo já existente entre a
C. A. E. T. A. e aquele Serviço, o qual poderá ser modificado por entendi-·
menta mútuo, consoante às necessidades dos trabalhos.
X
A C, A. E . T. A. promoverá as necessanas providências afim de serem
postos à disposição do D. N. I .. para a execução dos serviços que lhe foram
confiados, os funcionários públicos especializados em serviços de migração que
fm::em necessários e mediante solicitação do referido Departamento.
XI

A C, ·A, E. T, A, e o D, N , I. expedirão, mediante mútuo entendimento, as instruções e regulamentos ci,ue sejam necessários para a perfeita coordenação dos seus serviços, assim como das atividades dos respectivos funcionários.

XII
O presente acôrdo entrará em vigor na data da publicação do ato qua o
aprovar.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1943. - Vale-:1tim F. Bouças, Presidente.- José Garibaldi Dantas, Membro da C. A. E. T. A. -Henrique
Dória de Vasconcelos, Diretor do Departamento Nacional de Imigração.

DECRETO N. 14.536 -

DE

19

DE JANEIRO DE

1944

J.Jl_era a Tabela Nu.'ilérica de Extranumerádo-mens~Jista do Departamento
Administrativo do Serviço Público
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, let::a a, da Constituição, decreta:

Art, 1.° Fica alterada, na forma da relação anexa, a Tabela Numérica
de Extranumerário-mensalista do D':lpartamento Administrativo do Serviço

Público.
Art. 2.0 :í!:ste 4ecreto entrará em vigor na data de sua publicação.
·Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0 14.537 -

DE

EXECUTIVO

19 DE JANEIRO DE 1944

Concede à Mineração Santa Terezinha Limitada autorização para funcionar
como empr~sa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição quE:: lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
~9 de, janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à Mineração Santa Terezinha Limitada, sociedade
·por quotas de responsabilidade limitada, com sede no distrito de Descoberto do Município de São João Nepomuceno, do Estado de Minas Gers.is1
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôt·do com o
que dispõe o art. 6.0, § 1.0 do Decreto-lei n.0 l. 985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de :r.Jline.s), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulementos em vigor ou que vie1·em a vigorar sôbre
o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, ·19 de janeiro de 19'-'14, 123.0 da Independência e 56.o.
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.538 ~·DE 19

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Décio Tavares a lavrar jazida de rrJnério de ouro
·no município de Itabirito, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. '74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decr€to·lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Décio Tavares a lavrar ja·
zida de minério de ouro em terrenos situados ·na bacia do rio Sa:boeiro, distrito
de Bação, município de Itabil-ito, do Estado de Minas Gerais, numa área de
quarenta e três hectares e sessenta e cinco ares (43,65 I-Ia), delimitada por
um tranézio tendo um dos vértice situado à distância de oitocentos e sessenta
metros· (860 m), rumo dez graus sudeste (10° SE) da confluência dos córregos de Lourenço e do rv1acedo e cujos lados a partir do vértice considerado
têm sucessivamente os seguintes comprimentos e rumos: mil e quinhentos
metros (1.500 m), vinte graus noroeste (20° NW); trezentos metros (300m),
setenta ··graus nordeste ('/0° NE); mil quatrocentos e dez metros (1.410 m),
vinte graus sudeste (20° SE), e trezentos e vinte_ metros (320m), cinqüenta
e sete graus sudoeste (57° SW) Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alínaas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher ao;~;
cofres públicos na forma da lei os tributos que forem devidoS à União, ao
Estado e ao município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações -que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
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Art. 4.0 As propnedades vizinhas estão sujeitas às servidõeS de solo e sub, solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorizaçãO será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de FOmento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa n,. oitorpnto!l. e oitenta
cruzeiros (Cr$ 880,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56/-'

da RepÚblica.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.539-DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasilei;:o Luiz Ribeiro do Vale a pesquisar bauxita, caulim,
argila refratária e associados no município de São Simão, do Estado -de
São Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.

1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Ribeiro do Vale a

pesq~isar bauxita, caulim, argila refratária e associados em terrenos situados

na varzea do ribeirão Tamanduá na fazenda do Barreiro, no município de

São Simão do Estado de São Paulo, numa área de cento e Vinte e seis hectares
( 126 Ha) ,. delimitada por um polígono mistilíneo tendo um dos vértice situado
na ponte· sôbre o ribeirão Tamanduá na estrada velha para São Simão e cujos
lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos:
três mil metros (3. 000 m) pelo ribeirão Tamsnduá para montante; cento e
cinqüenta metros· ( 150 m), sessenta e nove graus nordeste ( 69° NE); dois
mil quinhentos e quarenta e um metros e setenta centímetros (2 .541,70 m),
paralelamente ao referido ribeirão e para montante; cento e sessenta e cinco
metros ( 165 m), cinqüenta graus e quarenta e cinco minutos noroeste ( 50°45'
NW); duzentos e vinte e três metros (223 m), vinte graus noroeste (20°
NW); cinco mil quinhentos e oito metros e vinte centímetros (5.508,20 m),
paralelamente ao referido ribeirão e para jusante; trezentas e quarenta G
três metros e sessenta centímetros ( 343,m 60) pela estrada velha de São
Simão até o vértice de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil duzentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 1. 260,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 R'evogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Indepe:udência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.540-DE 19 DE JANEIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Angelo Santi a pesquisar caulim no município
de Santo André, do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto· lei n. 1. 985, de 29
de- janeiro de 1940 (Código ds Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Angelo Santi a pesquisar
caulim numa área de cinqüenta ares (0,50 ha), situada no distrito e município de Santo André, do Estado de São Paulo, área essa delimitada por um
retângulo que tem um vértice a setenta e dois metros e cinqüenta centímetros
(72,50 m), rumo magnético quarenta e sete graus noroeste (47° NW) do
eixo das ruas Amazonas e Castro Alves e cujos lados, convergentes nesse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cem metros
(100m), norte (N); cinqüenta metros (50 m), oeste (W).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura .
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contl·ário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro da 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

J!;.pol8nio Sales.

DECRETO N. 14.541-DE 19 DE

JANEIRO DE

1944

1

Autoriza o cidadão brasileiro Gilbet:to Rossetti a lavrar jazida de ouro no município de Itabirito, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta.
·
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Gilberto Rossetti a lavrar
jazida de ouro em terrenos situados na bacia do ribeirão do Saboeiro, no distrito
de Bação, município d2 lt::J.birito, do Estado de Minas Gerais, numa área de
quarenta hectares e vinte e cinco ares ( 40,25 Ha), delimit::J.da por um trapézio
tendo um dos vértices situado à distância de oitocentos e cinqüenta metros
(850 m), rumo vinte e seis graus e trinta minutos noroeste (26°30' NW) da
confluência dos córregos Capão do Lourenço e do Macedo e cujos lados, a
partir do vértice considerado, têm, sucessivmnente, os seguintes comprimentos
e rumos: quinhentos metros (500 m), setenta graus sudoeste (70° SW);
oitocentos metros (800 m), vinte graus noroeste (20° NW); quinhentos metros
(500 m), setenta graus e quinze minutos nordeste (70°15' NE); oitocentos
e dez metros (810 m), vinte graus sudeste (20° SE). Esta autorizaçã.o é
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de :rvlinas e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste
decreto.
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Art, 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a reColher aos
cofres públicos na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ào
.Estado e ao município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art, 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declar!J.da caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e ·38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subw
solo para os fins da lavra, na· formà dos arts, 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departa~
menta Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados na
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de oitocentos e vinte
cruzeiros (Cr$ 820,00).
Art. 7.0 Revogamwse as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N, 14. 542- DE 19

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Edite Matos de Lima a pesquisar cassiterita e associados no município de Prados, do Erstado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decretowlei n. 1. 985, de 29 de janeiro
A.:. 1940 (Código de. Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Edite Matos de Lima a pesw
isar cassiterita e associados numa área de quatrocentos e oitenta e cinco
hectares ( 485 Ha), situada· no distrito de São Francisco Xavier, munic"ípio
de Prados, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um contôrno
poligonal que tem um vértice a oitocentos metros (800 m), rumo verdadeiro
onze graus nordeste (11° NE) do cunhai nordeste (NE) da usina elétrica de
São Caetano, à margem direita do rio Carandaí e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil duzentos e cinqüenta metros (2 .250 m), três graus e quinze minutos noroeste
(3°15' NW); mil trezentos e cinqüenta rÍletros (1.350 m), setenta e seis graus
noroeste _(76° NW); oitocentos e cinqüenta metros (850 m), dezenove graus
e cinqüenta minutos noroeste (19°50' NW); trezentos metros (300m), trinta
graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (30°45' SW); dois mil e cem metros
(2.100 m), quatorze graus sudeste (14° SE); mil cento e cinqüenta metros
(1.150 m), setenta e nove graus e trinta minutos sudoeste (79°30' SW);
oitocentos e cinqüenta metros (850 m), dezesseis graus noroeste (16° NW);
novecentos e- cinqüenta metros (950 m), trinta graus e quarenta e cinco
minutos sudoeste (30°45' SW); três mil e quinhentos metros (3. 500 in),
setenta e oito graus e quarenta minutos sudeste ( 78°40' SE) .
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.o O titulo da autoriZação de pesquisa, que será uma via a.utêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 4.850,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção l\lpneral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.543- DE 19 DE JANEIRO DE 1944
Autorize. a cidadã brasileira Edite Matos da Lima a pesquissar cassitetita e associados no município de Prados, do Estado de Minas Germs
O Presidante da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto·;lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Edite Mato3 de Lima a pesw
quisar cassiterita e associados numa área de quinhentos hectares .(500 Ha),
situada no distrito de São Francisco Xavier, município de Prados, do. Estado
de 1/Iinas Gerais, área essa delimitada por um contôrno poligonal que tem um
vértice a oitocentos metros (800 m), rumo verdadeiro onze graus nordeste
(11° NE) do cunhai nordeste (NE) da usina elétrica de São Caetano, à
margem direita do rio Carandaí e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinco mil duzentos e vinte metros
(5. 220 m), vinte e nove graus e vinte e cinco minutos nordeste. (29°25' NE);
dois mil e noventa metros·(2.090 m), vinte e cinco graus noroeste (25° NW>;
duzentos e oito metros e trinta e dois centímetros (208,32 m), sessenta
e cinco graus sudoeste (65° SW); seis mil quinhentos e dez metros (6.510 m),
treze graus e dez minutos sudoeste '( 13°10' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas,
A1·t. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da ·Divisão de Fomento da Produção Mi11eral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.0 Revogamwse as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de '1944, 123.0 da Independêncid e 56.o
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.544-DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Edite fvlatos de Lima a pesquiSsar cassiterita e associados no. município de P1·ados, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.0 Fica autorizada a cidadã braSileira Edite Matos de Lima a pesquisar cassiterita e associados numa área de trezentos e noventa hectares
(390 ha), situada no distrito de São Francisca aXvier, município de Prados,
do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um contôrno poligonal
que tem um vértice a oitocentos metros (800 m), rumo verdadeiro onze graus
nordeste (11° NE) do cunhal nordeste (NE) da usina elétrica de São Caetano,
à margem direita do rio Carandaí e cujos lados, a pal"tir dêsse vértice têm os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seis mil quinhentos e dez metros
(6.510 m), treze graus e dez minutos nordeste (13°10' NE); mil seiscentos
e cinqüenta metros" ( 1. 650 m), sessenta e cinco graus sudoeste ( 65° SW);
quatrocentos e cinqüenta ·metros (450 m), cinqüenta graus sudeste (50° SE);
quatrocentos e vinte e cinco metros ( 425 m), trinta e um graus e trinta
miimtos sudoeste (31° 30' SW); seiscentos metros (600 m), oitenta graus
sudeste (80° SE); trezentos e setenta e cinco metros (375 m), quinze graus
sudoeste (15° SW); ·setecentos_ e cinqüenb.l metros (750 m), oitenta e oito
graus noroeste ( 88° NW); trezentos metros ( 300 m), trinta e um graus e
trinta minutos sudoeste (31°30' SW); mil e cem metros (1.100 m), treze
graus e quinze minutos sudeste ( 13°15' SE); oitocentos e vinte e cinco
metros ( 825 m), cinqüenta e seis graus sudeste ( 56° SE); quinhentos e
cinqüenta metros (550 m), vinte e três graus e 1.Tinta minutos sudoeste (23°30'
SW); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m), oitenta e um graus e trinta
minutos noroeste (81°30' NW); dois mil duzentos e cinqüenta metros
(2.250 m), treze graus e quinze minutos sudeste (13°15' SE),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrm.os estabelecidos no Código
de Minas·.
Art. 3.0 O· título da autorização de pesquisa, que será uma via' autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil e novecentos cruzeiros (Cr$ 3. 900,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revoga.m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República ,
GETÚLIO VARGAS,

Apolôn,io Sales.

DECRETO N. 14.545-DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Humberto Lomba a pesquisar wolframita, cassiterita e associados no município de Prados, do· Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n, 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada o cidadão brasileiro Humberto Lomba a pesquisar
wolframita, cassiterita e associados numa área de trezentos e quarenta hectares
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e cinqüenta ares (340,50 ha), situada nos lugares denominados Espigão dos
Pinheiros e Vale do Mosquito, distrito de São Francisco Xavier do município
de Prados, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um contôrno
poligonal que tem um vértice a cento e sessenta metros (160 m), rumo cin~
qüenta e nove graus e quinze minutos noroeste (59°15' NW) da ponte da
rodovia Rezende Costa-São Francisco Xavier sôbre o ribeirão dos Pinheiros
e cujos lados, a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos:
dois mil oitocentos e cinqüenta metros (2.850 m), treze graus e dez minutos
noroeste (13°10' NW); quinhentos e vinte e cinco metros (525 m), setenta e
dois graus nordeste (72° NE); mil metros (1.000 m), um grau nordeste (1°
NE); duzentos e cinqüenta metros (250 m), setenta graus e trinta minutos
nordeste (70°30' NE); duzentos e vinte e cinco metros (225 m), oitenta s
ciito graus sudeste ( 88° SE); trezentos e cinqüenta metros (350 m), oito
graus e trinta minutos .nordeste ( 8°30' NE); quatrocentos e cinqüenta metros
(450 m), sessenta e um graus e trinta minutos sudeste (61°30' SE); quatrocentos e vinte e cinco metros (425 m), dezessete graus e trinta minutos nordeste (17°30' NE); 'quinhentos metros (500 m), oitenta graus nordeste (80°
NE); cinco mil
duzentos metros (5.200 m), dezesseis graus e trinta minutos
sudoeste ( 16°30' SW) .

e

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
·
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tr&s mil quatrocentos e dez cruzeiros (Cr$
3.410,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14. 546- DE 19

DE JANEIRO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Humberto Lomba _a pesquisar wolframita, cassi"
terita e associados no município de Prados, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão braSileiro Humberto Lomba a pesquisar wolframita, cassiterita e associados numa área de duzentos e cinqüenta
hectares (250 Ha), situada nos lugares denominados, Espigão dos Pinheiroli
e Vale do Mosquito, distrito de São Francisco Xavier, municipio de Prados.
do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um contôrno poligonal
que tem um vértice a cento e sessenta metros ( 160 m) rumo cinqüenta e nove
graus .e quinze minutos noroeste (59°15' NW) da ponte da rodovia Rezende
CostaASão Francisco Xavier sôbre o ribeirão do Mosquito e cujos lados, a
partir dêsse vértice, têm os ieguintes comprimentos e rumos: trezentos metros
(300 m), sessenta e oito graus e trinta minutos noroeste (68° 30' NW); sete..
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ntos metros (70.0 m), nove graus e trinta minutos rtoroeste (9°30' NW);

~íl metros (1.000 m), vinte e quatro graus e trinta minutos noroeste (24°30'

SW); quinhentos e trinta metro_s (530 m), sessenta graus sudo~ste (60° SW);
f.!Uinhentos metros ( 500 m), s~ts graus sudoeste ( 6° SW); qumhentos metros
(500 m) sessel}ta e seis graus e trinta minutos sudeste (66°30' SE); quatrocentos m~tros (400 m), trinta e sete graus e trinta minutos sudeste (37°30'
SE); seiscentos e cinqüen~a metros (650 m), de~ e:~aus sude~te (10° SE}';
quatrocentos e setenta e cmco metros (475 m), cmquenta e tres graus sudoeste (53o SW); setecentos e cinqüenta metros (750 m), cinqüenta e cinco
graus noroeste (55° NW); quinhentos e dqqüenta metros (550 m), oitenta
t' um graus noroeste ( 81° N\:V) ; trezentos metros ( 300 m), cinqüenta e do_is
graus noroeste (52° NW); quatrocentos e vinte e cinco metros (425 m),
trinta e cinco graus nordeste (35° NE); trezentos metros (300 m), oitenta e.
zete graus e trinta minutos nordeste ( 87°30' NE); duzentos e setenta e cinco
metros (275 m), vinte e um graus e trinta minutos nordeste (21°30' NE)·,
duzentos e cinqüenta metros (250 m), vinte e oito graus noroeste (28° NW)·,
dUzentos e cinqüenta metros (250m), setenta e um graus sudoeste (71° SW)".
mil e novecentos metros (1.900 m), vinte graus· e trinta minutos nordesto
{20030' NE); quinhentos e cinqüenta metros (550 m), oitenta e três graus
sudeste (83° SE); dois mil e oitocentos me.tros (2.800 m), treze graus e dez
minutos sud?ste ( 13° 10' SE) .

Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
·de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 2.500,00)
. e será tr.snscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministér'o 'da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.547 -DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão biasileiro Humberto Lomba a pesquisar wolframita, cassiteâta e associados no municípfo de Prados, do Estado de Ivlinas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
.de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. (o Fica autorizado o cidadão brasileiro Humberto Lomba a pesquisar wolframita, cassiterita e associados numa área de trezentos e sessenta
hectares (360 Ha), si"tuada nos lugares denominados Espigão dos Pinheiros
e Vale do Mosquito, distrito de São Francisco Xavier, município de Prados,
.do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um contôrno poligonal
-que tem um vértice a cento e sessenta metros ( 160 m) rumo cinqüenta e
nove graus e quinze minutos noroeste (59°15' NW), da ponte da rodovia
Rezende Costa-São Francisco Xavier sôbre o ribeirão do Mosquito e cujos lados,
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: mil e trezentos
Col. de Leis- Vol. II
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metros (1.300 m), sul (S); três mil e setecentos metros _(3.700 m), sessenta
e seis graus e vinte minutos sudoeste ( 66°20' SW); dois mil e duzentos metros.
(2.200 ffi), vinte graus e trinta minutos nordeste (20°30' NE); quatrocentos
metros_ (400 m), trinta e nove graus e trinta minutos sudeste (39°30' SE);
duzentos e setenta e cinco metros (275 m), oitenta e nove graus nordeste
(89° NE); quinhentos e vinte e cinco metros (525 m), quarenta e dois graus
e trinta minutos sudeste ( 42°30' SE); trezentos e vinte e cinco metros
(325 m), quarenta e quatro graus e trinta minutos nordeste (44°30' NE)-;
o;oeiscentos metros (600 m), qua\·enta e dois graus noroeste (42° NW); duzentos
e cinqüenta metros (250 m), setenta e três graus noroeste (73° NW); du ..
~dttOS e cinqüenta e cinco metros (255 m), vinte e três graus noroo::~[e (23°
NW); mil e quinhentos metros ( 1. 500 m), setenta e três graus sudeste
(73° SE); quinhentos metros (500 m), sessenta e um graus e trinta minutos
nordeste (61°30' NE); quatrocentos metros (400 m), vinte e três graus etrinta minutos noroeste (23°30' NW); quinhentos e cinqüenta metros (550 m)',_
setenta e dois graus nordeste (72° NE) •
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo.
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 3. 600,00}
e será transcrito no livro própriq da Divisão de Fomento da Produção Mineral:
do Mil;istério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

R!::. de J~meiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Ind.ependênda e 56.~
a:a República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.548- DE 19 DE JANEIRO DE 1944'

Autoriza o cidadão brasileiro H~mberto Lomba a pesquisar wolfrarnita, cassiterita e associados no m-unicípio de Prados, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere, o.art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. l. 985, de 29:
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o 'cidadão brasileiro Humberto Lomba a pesquisar wolframita, cassiterita e associados numa área de duzentos e oitenta
e cinco hectares (285 ha), situada nos lugares denominados Espigão dos
Pinheiros e Vale do Mosquito, distrito de São Fr-ancisco Xavier do município
de Prados, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um contôrno,
poligonal que tem um vértice a cento e sessenta metros ( 160 m) rumo .cin:-qüenta e nove graus e trinta minutos noroeste (59°30' NW) da ponte darodovia Rezende Costa-São Francisco Xavier sôbre o ribeirão do Mosquito e:
cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos:_
cinco mil e duzentos metros (5.200 m), dezesseis graus e trinta, mi!Íutos nordeste (16°30' NE); quinhentos metros (500 m), trinta e seis graus sudeste,
(36° SE); trezentos e vinte e cinco metros _(325m), vinte e dois graús sudo.oo:
este (;22° SW); setecentos e cinqüenta metros_ (_7_50_ m_) ,_ setenta e q_uatt.Q:..
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graus sudeste (74° SE); quatro mil seiscentos- e setenta e cinco metros
(4.675 m), trinta graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (30°45' SW).
Art. 2.o Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil oitocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
2. 850,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.549----:-DE 19

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Tomaz Ribeiro Filho a pesquisar cassiterita e
associados no município de São João del~Rei, do Estéldo de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a,· da Constituição e nos têrmos do decretoNle~ n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Tomaz Ribeiro Filho a pesquisar cassiterita e associados numa área de vinte e dois hectares, cinqüenta
e seis ares e sete centiares (22,5607 ha), situada no lugar denominado Pasto
da Banda de Dentro, distrito de Conceição da Barra, municíPio de São João
del~Rei, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um quadrilátero
irregular que tem um vértice a quinhentos e três ·metros e setenta e cinco
centímetros (503,75 m), rumo magnético sessenta e três graus e quarenta minutos sudeste (63°40' SE) da confluência do córrego Cafezal Velho no rio do
Peixe e cujos lados, a partir dêsse véftice, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: . quinhentos e trinta e um metros ( 531 m), sessenta e
um graus e trinta minutos sudeste (61°30' SE); quatrocentos metros (400 m),
sete graus e trinta minutos sudeste (7°30' SE); quatrocentos metros (400 m),
oitenta e quatro graus sudoeste (84° SW); setecentos metros (730 m), dez
<>,raus noroeste ( 10° NW) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têfmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decteto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministéric_> da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
c:'ia República.
GETÚLIO

VARGAS.

ATJol6nio Sales.
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DECRETO N. 14.550-DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Francisco Gomes a pesquisar batitina e a:sso·
ciaãos no município de Cêrro Azul, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constitu:ção e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código- de Minas), decréta:
Art. 1.° Fica autori:rado o cidadão brasileiro José Francisco Gomes a
pesquisar baritina e associados numa área de setenta e ci_nco hectares, cinqüenta
e nove ares e vinte e oito centiares (75,5928 ha), situada no lugar denominado Campo Chato, distrito de Rio Branco, município de Cêrro Azul, do
Estado do Paraná, área essa delimitada por um decágono irregular que tem
um vértice a novecentos e dezessete metros (917 m), rumo magnético cinqüenta e cinco graus e trinta minutos sudeste ( 55°30' SE) do salto de cinco
metros (5 m) de altura no ribeirão Campo Chato, salto êste situado a duzentos e setenta e cinco metros (275 m), no rumo magnético cinqüenta e
cinco graus e trinta minutos no-.oeste (55°30' NW). da Capela Santo Antônio
e cujos lados, -a partir dêsse vértice têm os seguint~s comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e setenta e sete metros (277 m), trinta e seis graus
e quinze minutos sudoeste (36°15' SW); novecentos e setenta e sete metros
(977 m), sete graus sudeste (7° SE); duzentos e cinqüenta e dois metros
(252 m), setenta e quatro graus e quinze minutos sudeste (74°15' SE); treZentos e sessenta e seis metros (366m), sessenta e um graus e trinta minutos
nordeste (61°30' NE); trinta metros e cinqüenta centímetros (30,50 m), oitenta
e quatro graus sudeste (84° SE); cento e dezessete metros (117m), sessenta
e três graus e quinze minutos nordeste ( 63°15' NE); cento e onze metros
e cinqüenta centímetros (111,50 m), dois graus e quarenta minutos nem-este (2°40' NV/); cento e noventa e uffi metros ( 191 m), cinqüenta e seis
graus nordeste (56° NE); quatrocentos e quarenta e oito metros · ( 448 m),
trinta graus e quarenta minutos noroeste (30°40' NVl); setecentos e vinte e
quatro metros e cinqüenta centímetros ( 724,50 m), cinqüenta e três graus
e dez minutos noroeste (52.010' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada no:; têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título d8. autorizs.çãà de pesquis~, oue será uma via autêntica
-dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 760,00),
e será tnmscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral
-do Ministério da Agricultura.
~
Art. 4. 0 Revogam~se as disposições em conüário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da IndependGncia e 56.0

-da República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.551-DE 19 DE

JANEIRO

DE 1944

Autoriza a emprôsa de mineração A. Thun & Comp. Ltda, a pesquisar terras
coradas pam tintas minerais no município de Ouro Preto, do· Estado de
Minas Gerais,
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
·art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
-de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração A. Thun & Comp. Ltda .

.a pesquisar terras coradas para tintas minerais numa área de cento e trinta
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e nove hectares e quarenta ares (139,40 Ha), situada no distrito de Antêínio
Pereira do município de Ouro Preto, do Estado de Minas Gerais e delimitada
por urna linha poligonal que tem um vértice a seiscentos e. cinqüeuta metros
(650 m), rumo setenta e seis graus noroeste (75° NW) magnético do canto
extremo sul (,S) da fachada oeste (W) da igreja existente em Antêínio Pereira
e cujos. l2.dos, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
ma_gnéticos: setecentos e d~zenove metros e qua1·enta centímetros ( 719,40 m),
dezessete graus nordeste (17° NE); seiscentos e cinqüenta metros (650 m),
cinqüenta e cinco graus nordeste ( 55° NE); seiscentos e setenta metros
(670 m), sete graus e cinqüenta e um minutos sudeste (7°51' SE); quatro·
centos e dezessete metros (417 m), oitenta e seis graus e cinqüenta e oito
minutos sudoeste (86° 58' SW); dois mil duzentos e setenta e cinco metros
(2. 275 rn), quatro graus e vinte e um minutos sudeste ( 4°21' SE); quatro.
centos e quarenta e sete metros (447 m), setenta e seis graus e cinqüenta
e seis minutos sudoeste (76°56' SW); .dois mil metros (2. 000 m), quatro
graus e vinte e um minutos noroeste (4°21' NW).
Art, 2.o Esta autorização é outorgada nos têrmos cstabele-:idos no Código
de Minas .
.Art. 3.0 O tí.tuh da autcodzE<ção de pesquis8, que será uma via a-utêntica
dêste decreto, pagará a taxa de rnil e quatrocentos cruzeiros (Cr$ 1. 400,00)
e será transcrito no livro próprio da Divi~ão de Fomento da Produção lviineral
do ·Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúblic'a.
GETÚLIO V ARCAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.552 -DE 19

DE JANEmo DE

1944

Autoriza o cidadão b:rasileiro Valdemar de Carvalho Brito a pesquisar bel'ilo,
feldspato e qu~rzo no município 4e l'llacaé, do Estado do Rio de ]aneil'o
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e r.os tê:.·mos do decreto· lei n. 1. 985, de 29
de jamdro de 1940 (Código de 1\Iinas),, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Valdemar de Carvalho Brito
a pesquisar beúlo, feldspato e quarzo no imóvel denominado Quebra Perna,
situado no distrito de Cachoeiras, município de Macaé, do Estado do Rio de
Janeiro, numa área de dez hectares (10 Ha), delimitada por um retângulo
tendo um vértice à distância de quatro mil seiscentos e vinte metros (4.620 m),
no rumo magnético cinqüenta e quatro graus sudoeste (54° SV.J), da ponte
do Baião sêíbre o rio ]\iacaé e os lados, que pa>tem dêsse vé1·tice, os seguintes
C')mprimentos e rumos ma.gcéticos: quinhentos metros (500 m), vinte e se1s
graus noroeste (26° NW) e duzentos metros (200 m), sessenta e quatro graus
sudoeste (64° SV.f~ respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização
de Minas.

é

outorgad~

ncs têrmos estabelecidos no Código
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Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut&ntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mimstério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jandro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.553- DE 19

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza os cidadãos brasileiros José Hetberto Dutra Nicácio e José Dias Filho,
a pesquisar mica e associados no município de Astolio Dutra, do Estado
de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decr,eto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Códtgo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros José Herberto Dutra
Nicácio e José Dias Filho a pesquisar mica e associados, numa área de vintl3
e quatro hectares, oitenta e seis ares e vinte e cinco centiares ( 24,8625 Ha),
situada no local denominado Pedra Branca, distrito de Dona Eusébia, município de Astolfo Dutra, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um quadrilátero irregular tendo um vértice a oitocentos e sessenta e cinco metros
(865 m), no rumo magnético sessenta e. cinco graus sudoeste (65° SW) <:la
confluência do cór:i-ego da Pedra Branca com o aflu'en:te do mesmo nome,
confluência essa ·situada a cinqüenta metros (50 m), na direção aproximada
sudeste (SE) da ponte sôbre o córrego Pedra Branca da estrada que vai da
sede da antiga Fazenda Pedra Branca ao povoado de Dona Eusébia, e cujos
lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e orien-:
tações magnéticas: trezentos e quinze metros (315 m), trinta graus e trinta
minutos n6ro,este (30°30' NW); seiscElntos e sessenta e cinco metroJ:! (665 m),
setenta e um graus sudoeste (71°. SW); quatrocentos e cinqüenta metros
(450 m), trinta graus e trinta minutos sudeste (30°30' SE), seiscentos e
cinqüenta metros ( 650 m), cinqüenta e nove graus e trinta minutos nordeste
(59°30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art ..3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans·
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revog~m·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 da janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolôr>.io Sales,
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DECRETO N. '14.554-DE 19 DE JANEIRO DE 1944
.Autoriza

0

cidadão brasileiro Valéria Gomes a pesquisar alumen no município
de Tijucas, do Estado de Santa Catarina

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe· confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos tênrtos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Valéria Gomes a pesquisar
alumen numa área de quarenta e cinco hectares e sessenta ares ( 45,60 ha).
situada no lugar denominado Pôpa Redonda, distrito de Canelinha, do município. de Tijucas, do Estado de Santa Catarina e delimitada por um retângulo
cuja base passa por um ponto situado a duzentos e dezessete metros (217 m),
rumo oitenta e um graus e quarenta minutos noroeste (81°40' NW) da foz
do córrego Serafim, afluente do ribeirão Papagaio e tem mil metros ( 1. 000 m),
sendo quinhentos e cinqüenta e um metros (551 m) contados no rumo oito
graus e vinte minutos nordeste ( 8°20' NE) e quatrocentos e quarenta e nove
metros (449 m) contados no rumo oito graus e vinte minutos sudoeste (8°20'
SW) a partir do referido ponto e cuja altura tem quatrocentos e cinqüenta e
sds metros ( 456 m) e rumo oitenta e um graus e quarenta minutos sudeste
(81°40' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos tênnos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização· de pesquisa, que se:rá uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 460,00)
e será transcrito no livro próprio da Divísão de Fomento da Produção Mineral
rlo Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.555- DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão bràsileiro Teonilo Góis Souto a pesquisar quarzo .tlo município de Sento Sé,. do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de jan~iro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Teonilo Góis Souto a pes~
quisar quarzo numa área de cento cinqüenta hectares (!50 ha), situada no
lugar denominado Mimoso, distrito de Ouro Branco do município de Sento
Sé, do Estado da BahiB. e delimitada por um retângulo tendo um vértice a dois
mil metros (2.000 m) no rumo vinte graus noroeste (20° NW) magnético do
canto extremo leste (E) da casa de residência de Claudemiro Jatobá e os lados
que partem dêsse vértice mil e quinhentos metros (1.500 m) e rumo setenta
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graus

~udoeste

( 70° S\V) magnético, mil metros ( 1. 000 I:U) e rumo vinte-

graus noroeste (20° N\li/) magnético.

Art. 2.u Esta autorize.ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via autêntica

d&ste decreto,- pagar~ a taxa de r~il e quinhentos cruzeiros (Cr$ 1.500,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão d~ "Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República-.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14,556- DE 19

DE JANEmo DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Hugo Santa Cruz a pesquisar apatita no mtmicípio
de Monteiro, do Estado da Pa1·aíba
O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição '€ nos têrmo-s do decrete-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decr~t<l :
Art. 1,° Fica autorizado o cid::.dão brasileiro Hugo Santa Cruz a pesquisar apatita no lugar denominado Malhada Bonita do imóvel Riachão situado
no distdí:o'~de ·são Tomé, município de Monteiro, do Estado da Paraíba, numa
área de trezentos e cinqüenta e um hectares (351 ha), delimitada por um
quadrilátero i;regular tendo um vértice à distância de oitocentos e sessenta
e dois metros (862 m), no rumo magnético seis graus sudeste (6° SE) do marco
na Lagoa da Onça, próxima a estr$da São Tomé-Tvionteiro e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e.oitenta m8tros (880 m), sessenta e dois graus e trinta minutos sudeste
(62°30' SE); três mil cento e oitenta metros (3.180 m), dezesseis grau;> e
trinta minutos nordeste (16°30' NE); dois mil e duzentos metros (2.20D m)J
sessenta e um grz.us sudoeste (61° SW); mil e seiscentos metros (1.600 m)~
nove graus sudeste ( 9° SE) até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códigc
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil quinhentos e dez cruzeiro's (Cr$
3. 510,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro·
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de j_9.neiro de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.(
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.557

-·DE

19 DE

JANEl'RO

DE 1944

Autoriza o cidadão bra.silei:"o Amadeu Guidi a pesquisar quarzo no mut1iCÍpio
de ]acuí, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conJere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de '1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Amadeu Guidi a pssquisar
quarzo, nos terrenos do imóvel Boa Vista situ<J.do no distrito e município de
Jacú, do Estado de Mino"s Ge~&is, num:? área de oito hectares (8 in),
delimitada por um quadrilátero teado um vé::tice ·à distância de cento e oitenta
metros (180 m), no rumo m2gnético sessenta graus nordeste (60° NE) a
partir da confluência dos córregos Cristal e Boa Vista e os lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumo;:; magnéticos: trezentos
e quarenta e cinco metros e cinqüenta centímetros (345,50 m), trinta e dois
graus e treze minutos sudoeste (32°13' SW'); duzentos e dezessete metros
(217 m), cinqüenta e nove grsus e cinqüenta e um minutos sud8ste (59°51'
SE); duzerltos e cicqüenta e quatro metros (254 m), cinqüenta e sete graus
e nove minutos nordeste ( 57°9' NE); trezentos e quarenta e dois metros
(342 m), trinta e nove graus e trinta e seis minutos nctoeste (39°36' NW)
até o ponto de partida.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.

P.st. 3.0 O título da autorização de pe~quisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divh:ão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de ]2:.1eil"o, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Inde-pendêücia e 5ó.0
da

J~.epública.

GETÚLIO V AF.GAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.558- DE. 19 DE JP.NEIRO DE 19"!4

Autoriza os ddc.dE.os brasileitos ]os6 Ben~wenuto da Conceição e l"}.l<'!.ria ]os$
Coutinho a pesquisar mica e asscdados tw município de Caratinga, do
Estado de Minas Ge1·ds.
O Presidente da R€pública, us2.ndo da 8.tribuiç5o que lhe confe•e o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de IVIinas), decreta :
Art. 1.° Fic2m autoriz<~dos os cidadãÇJs brasileiros José Benevenuto da
Conceição e -Maria José Coutinho a pesquisar mica e ·associados numa área
de dois hecta>es e ciDqüenta e cinco ares (2,55 ha), situada no local denominado Sobras, distrito e mÚnicípio de Caratinga, do Estado de Minas Gerais
e delimitada por um quadrilátero irregular tendo um vértice a trezentos e oitc
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metros (308 m) -no rumo magnético oitenta e seis graus e quinze minutos
sudeste (86°15' SE) da confluência dos córregos Vargem Grande e do Galho
e cujos lados a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e quarenta e seis metros e vinte e dois centíme~ros
(146,22 m), oitenta gra1;s e quinze minutos sudeste ( 80°15' SE); cento
e quarenta e seis metros e sessenta centímetros (146,60 m), vinte e sete graus
e quinze minutos nordeste (27°15' NE); duzentos e nove metros e cinqüentf:t
centímetros (209,50 m), setenta e seis graus noroeste (76° NW); cento e
cinqüenta e seis metros ( 156 m), dois graus e quarenta a cinco mimltos sudoeste (2°45' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans~
crito :w livro próprio da Divisão de Fomento da· Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.6
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apol8nio Sales.

DECRETO N. 14.559- DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ant8nio Rê~o Gonçalves da Silva a pesquisar
minério de man~anês no município de Campo Formoso, do Estado da B8hia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão b1·asileiro Antônio Rêgo Gonçalves da
Silva a pesquisar minério de manganês em terrenos situados no distrito e município de Campo Formoso, do Estado da Bahia, numa área de doze hectares
(12 ha), delimitada por um retângulo tendo um vértice à distância de quinhentos metros (500 m) no rumo magnético dez graus e trinta minutos nordeste
(10°30' NE) a partir do canto este (E) da casa de José Bispo e os lados que
partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos metros (200 m), quarenta e cinco graus noroeste (45° NW), seiscentos met:ros ( 600 m), quarenta e cinco graus sudoeste ( 45° SW), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têr.tr'oS estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e sera transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.560- DE 19 DE JANEIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Agostinho Bn:mdão a peaquisar mica e associadOs
no município de Carangola, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Agostinho Brandão a pesquisar mica e a-ssociados, numa área de quatorze hectares quarenta e quatro ares
e vinte e cinco centiares ( 14,4425 ha), situada no distrito de São Francisco
do Glória, do município de Carangola, do Estado de Minas, Gerais, e delimit::::da
por uma linha poligonal que tem um vértice a duzentos e sessenta metros
(260 m), no rumo sessenta graus nordeste (60° NE) da confluência dos
córregos Antônio Vicente e Pito Aceso e cujos ls.·dos, a partir dêsse vértice
têm os seguintes comprimentos e rumos rnfl.gnéticos: quatrocentos e cinqüenta
metros ( 450 m), cinqüenta graus noroeste ( 50° NW); trezentos e quinze
metros (315 m), quarenta graus nordeste (40° NE); trezentos e noventa
metros (390m), sessenta graus sudeste (60° SE); trezentos e setenta e cinco
metros (375 m), trinta graus sudoeste (30° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorg~da nos têrrnos estabelecidos no Código
de Minas.
Art.' 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
d@ste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 RevOgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETÚLIO VARGAS.
Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.561- DE 19

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro nattmalizado Vício Luppi a pesqt.dsar quarzo, feldspato, mica, caulim e associados nos municípios da Niterói e São Gonçaloj
do Estado do Rio de janeiro

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão Vírio Luppi, brasileiro naturalizado, a
pesquisar quarzo, feldspato, mica, caulim e associados numa área de noventa
e nove hectares, sete ares e setenta cent>i.ares (99,0770 ha), situada na fazenda
Santa Maria, distritos de Niterói e São Gonçalo, dos municípios dos mesmos
nomes, do Estado do Rio de Janeiro e delimitada por uma linha poligonal
que tem um vértice a duzentos e cinqüenta e três metros (253 m), rumo
quarenta e cinco graus noroeste (45° NW) do canto extremo oeste (W) da
sede da fazenda Santa Maria e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos: quinhentos e oito metros e cinqüenta centímetros (508,50 m), sessenta graus e quarenta minutos sudoeste ( 60°40' SW);
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tn~zentos

e trinta e cinco metros (335 m) cinqúenta e dois graus e dez
sudoeste (52°10' SW); trezentos e dezessete metros (317 m), trinta
e !:Gi:e graus e quarenta minutos sudeste (37°4-0' SE); quatrocentos e trinta
e quatro melros (434 m), setenta e quatro graus e quarenta minutos nordeste
(74°40' NE); trezentos e um metros e cinqüenta centímetros (301,50 m),
setenta e oito graus e vinte minutos nordeste (78°20' NE); cento e vinte
e dois metros ( 122 m), sessenta e seis gra:us e quanmta e cinco minutos nordeste ( 66°45' NE); quatrocentos e noventa e seis metros e cinqüenta centímetros ( 496,50 m), se~enta e sete graus e trinta minutos nordeste ( 77°30'
NE); trezentos e trinta e cinco metros (335 m), treze graus e vinte minutos
noroeste ( 13°20' N'vV); duzentos e oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros (282;50 m), quarenta e qu2tro graus e trinta minutos nordeste ( 44· 0 30'
NE); qustrocentos e setenta e um metros (471. m), cinqüenta graus e quarenta e cinco minutos noroeste (50°45' N\V); duzentos e oitenta metros
(280 "m), vinte e três graus e trini:o. minutos noroeste (23°30' N\V); duzentos
e cinqüenta e quatro metros (254m), vinte e seis gnms sudoeste (26° SV/);
duzentos e cinqüenta e nove metros (259 m), quarenta e cito graus sudoeste
(48° SW); trezentos e trinta e seis metros e cinqüenta centímetros (336,50 m),
vinte e três graus e qunrenta e cinco minutos sudoeste (23°45' SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art". 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será ui"tta v.i.a E:utêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00), e será tJ.·anscrito no livro p~·óprio d<it Divisão de Fon::.ento da Prod<:;ção Iviineml do 1\1ini3~
tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em cont1ário.

minu~os

H.io de Janelro, 19 de
da. República.

jan~iro

de 1944, 123.0 da Inclepcrrdência e 56.0
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales,

DECRETO N. 14.562-DE 19 DE JANE!RO DE 1944
Autoriza o cidadão br-asileiro Nicolau IYloreir2 Brandão n pesquisar mica e associados no município de:; Rio Casca, do ~stado de lWi.nas Gerais
O Presidente da República., mando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos tênnos do decre'w-lei n. 1.985, de 29
.de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nicolau Moreira Brandão a
pesquisar mica e associ2dos em terrenos do imóvel denominado Varinhas, no
distri'to de Santo Antônio do Grama, município de Rio Casca, do Estado de
I'/i:inE<s Gerais, numa área de vir>. te hecü:.res ( 20 ha), delimitada por um trapézio tendo um v&rtice à distância de sessenta metros ( 60 m), no rumo
magnético qu0.torze graus nol"Oeste ( 14.0. NW) da barra do córrego das Varinhas
no cón'ego dos Lemos e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e cinqüen~a m.eti'os (450 m), vinte
e nove grans nordeste ( 29° NE); seiscentos e vinte e quatro metros ( 624 m),
oeste (W); t·;ezentos e noventa metros (390m), sul (S); quatrocentos !'l cinco
metros (405 m), leste (E), até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é oütorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorizaÇão de pesquisa, que será uma via autêatica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura .
•
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário..
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
.da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. _14.563-DE 19 DE JANEiRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Mariallo da Silva a pesquisar mica e
associados no municÍpio de Conselheiro Pena, ·do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
:art. 74, letra a, da 'Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
.de janeim de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco Mariano da Silva
associados numa área de cento e cinqüenta hectares
( 150 Ha), situada no local denominado Baixio, distrito de Penha do Norte,
município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por
.um retângulo tendo um vértice a duzentos metros (200 m), no rumo magnético trinta e cinco graus nordeste (35° NE) da confluência dos córregos João
Mariano e do Baixio, e cujos lados convergentes nesse vértice têm, a partir
dêle, os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil metros
(1.000 m), oitenta graus nord8ste (80° NE), e mil e quinhentos metros
( 1. 500 rn), dez graus sudeste (10° SE) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
-de IIJ:Iinas.
Art. 3.0 O título da autoriz.::ção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 1.500,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineni.l
-do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

.a pesquisar mica e

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Indepeudência e 56.0
-d&.

República~

GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.

DECRETO N.

14.564-D~

19 DE JANEIRO DE 1944

_Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Bebiano da Costa a pesquisar mica e
associados no município de Glória, do Estado de fvfinas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 19'1·9 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Bebiano da Costa
a pesquisar- mica e associadoS numa área de quatro hectares; noventa e sete
.ares e vinte e nove centiares ( 4,9729 Ha), situada no imóvel denominado f a~
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zenda Miguel ou Onça, distrito e município de Glória, do Estado de Minas
Gerais e delimitada por um quadrado de duzentos e vinte e três metros
(223m), de lado, tendo um vértice a mil e noventa e sete metros (1.097 m),.
i'Umo sessenta e três graus e vinte e sete minutos noroeste (63°27' NW), mag.'nético da confluência dos córregos Onça e Pedra Cheirosa, e cujos lados que
partem dêsse vértice têm os seguintes rumos magnéticos: sessenta graus noroeste (60° NW) e trinta grau!: ~udoeste (30° SW).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CódigO'
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut~ntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. ·4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 '
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.565

-DE

19

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nicolau Moreira Brandão a pesquisar mica e
ciados no rnunidpio de Rio Casca, do Estado de Minas Gerais

asso~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o-,
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto~ lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art,

1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nicolau Moreira Brandão·

a pesquisar mica e associados em terrenos do imóvel denominado Emboque,
. situado -no distrito de Santo Antônio do Grama do município de Rio Cascl:l,
do Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e um hectares e vinte ares
(21,20 Ha), delimitada por um quadrilátero tendo um vértice à distância desessenta metros (60 m), no rumo magnético sessenta e dois graus nordeste
(62° NE) da confluência dos córregos Grande e Varinhas e os lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rwnos magnéticos: quinhentos
e quarenta metros (540 m), vinte e nove graus sudeste (29° SE); quinhentos
e noventa e cinco metros (595 m), setenta e dois graus nordeste (72° NE);
quinhentos e vinte metros (520 m), cinqüenta e cinco graus noroeste (550
NW); quatrocentos metros (400 m), oitenta e quatro graus noroeste (84° NW)
até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código-·
de lVlinas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
d~ste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.566-DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Batista Guerra a pesquisar mica e associados
no município de São Domingos do Prata, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n: 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Batista Guerra a pesquisar mica e associados T!O lugar denominado Mandú, no distrito e município
de São Domingos do Prata, do Estado de Minas Gerais, numa área de trinta
hectares (30 Ha), delimitada por um polígono retilíneo irregular tendo um
vértice situado na barra do córrego da Lavra, afluente da margem direita do
córrego Mandú e os lados, a partir dêSse vértice, têm os seguintes comp~i
mentos e rumos magnéticos: trezentos e oitenta e oito metros (388 m), qu2.torze graus e trinta minutos nordeste (14°30' NE); seiscentos e quarenta
e sete metros e cinqi.ienta centímetros (647,50 m), sessenta e dois graus e
quinze minutos sudeste (62°15' SE); cento e quarenta e três metros (143m),
trinta graus sudeste (30° SE); trezentos e sessenta e um metros (361 m),
quatorze graus e trinta minutos sudoeste ( 14°30' SW); setecentos e sessenta
e três metros (763 m), sessenta e três graus e quarenta e cinco minutos noroeste (63°45' NW) até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.567- DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro ]osefino dos Santos Pinto Coelho a pesquisar
salitre no município de Coração de ]esús, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0
art. · 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
dé janeiro de 1940 (Código de Minas), ~ecreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Josefino dos Santos Pinto
Coelho a· pesquisar salltre em terrenos situados no distrito e município de
Co.ração de Jesús, do Estado de Minas Gerais, numa área de nove hectares
(9 Ha), delimitada por um quadrado tendo um vértice na confluência dos
córregos da Barroca da Lapa e do Poço da Lapa e os lados que partem
dêsse vértice têm o comprimento de trezentos metros (300 m) e os rumos
magné~icos vinte graus noroeste (20° NW) e setenta graus nordes (70o NE)~
:respectivamente.~
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos ·estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans·
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições

ein

contrário.

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GE1'ÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.568-DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasilei:m Clemildes Teixeira de Siqueira a· pesquisa~ cassiterita e associados no município de São João dei Rei, do Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
a:rt. '74, letra a, da Constituiç&o e l!?S têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de· 29
de janeiro de 194-0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Clemildes Teixeira de Siqueira a pesquisar cassiterita e associados numa área de trezentos e quatorze
hectares (314 Ha), situada no lugar denoniinado Alto da Boa Vista, distrito
de Santa Rita do Rio Abaixo, município de São João del-Rei, do Estado de
Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono irregular que tem um
vértice a mil e quinhentos metros ( 1. 500 m), rumo magnético dez graus
sudoeste (10° SW) do marco quilométrico número cento e dezoito (Km 118)
da ferrovia da Rede Ivlineira de Viação e cujos bdos, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros (800 m),
oeste (W); quatro mil e trezentos metros (4.300 m), trinta graus noroes.te
(30° NW); mil e setecentos metros (1.700 m), oitenta graus nordeste (8'0°
NE); mil metros (1.000 m), se.tenta graus sudoeste (70° SW); quatro mil
e trezentos metros (4.300 m), trinta graus sudeste (30° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Min8.s.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil cento e quarenta cruzeiros (Cr$
3. 14-0,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revoga..'n-.se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944_, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14. 569- DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Holanda. Monienefj;ro a pesquisar madnesita
e associados tzo ·município de Iguatu, do Esto.do do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têcmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
.de janeiro de 1940 (Código de Minss), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Holanda Montenegro
.a pesquisar magnesita e associados numa área de cinqüenta e um hectares
(51 Ha), situ&.da no distrito de Alencar do munidpio de Iguatu, do Estado do
Ceará e delimitada por um retângulo assim definido: um dos vértices está
situado na e:<:.tremidade de uma linha poligonal cujos lados, a partir do quilômdro quatrocentos e trinta e cinco (Km 435) da Rede de Viação Cearense,
têm cs seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300 m)
e _oito graus e trinta nünutos sudoeste (8°30' S\li!), dois mil duzentos e cinqüenta met.-os (2. 250 m) e setenta e nove gmus sudoeste (79° SVJ) e trezentos metro3 (300 m) e onze gmus st~deste ( 11° SE) e os lados que
partem dêsse vértice têm oitocentos e cinqüenta metros (850 m) e rumo
. setenta e nove graus sudoeste (79° SW) magnético, seiscentos metros (600 m)
e on~~e graus sudeste (110 SE) magnétiCo,
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de IVIinas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será urna via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e dez cruzeiros (Cr$ 510,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fome:clto da Produção Mineral
do Mirüstério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em ·contrário.
l~io

de Janeiro, 19 de janeim de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETÓLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.570-- DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Hermatzo Chaves Franck a pesquisar calcáreo, do/omita e associados no município de Icó, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos térmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Hermano Chaves Franck a
pesquisar calcáreo, dolomita e associados numa área de trezentos e setenta e
um hectares .(371 Ha), encravada em terrenos do sítio Araçá, no distrito de
Orós, munidpio de Icó, do Estado do Ceará e delimitada por uma poligonal
irregular tendo um vértice na barra do riacho Barbosa, afluente do rio Jaguaribe e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil metros (2.000 m), sete graus e trinta minutos noroeste (7°30' NW); quatro mil quatrocentos e vinte metros (4.420 m),
CÕl. de Leis -
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Vinte e três graus sudoeste (23° SW); mil e dez metros (1.010 m), sessenta
sete graus sudeste ( 67° SE); mil cento -e dezesseis metros ( 1.116 m), trinta
graus e quarenta e cinco minutos nordeste (30°45' NE); ·quatrocentos e oito
metros ( 408 m), sete graus nordeste ( 7° NE); quatrOcentos e setenta e oito
metros (478 m), onze graus e quinze minutos nordeste (11°15' NE); sete·
centos e trinta e três metros (733 m), vinte e oito graus nordeste (28° NE).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste· decreto, pagará a taxa de três mil setecentos e dez cruzeiros (Cr$
3. 710,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro~
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
· Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.

e

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

APolônio Sales.

DECRETO N. 14.571-DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Toledo Piza a pesquisar minério de ouro,
caulim, talco, cassiterita e associados no município de Tiradentes, do~Es~
tado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto~ lei n. 1. 985, de 29'
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Toledo Piza a
pesquisar minério de ouro, caulim, talco, cassiterita e associados numa áren
de oitenta e sete hectares (87 Ha), situada no lugar denominado Serra de São
José, distrito e município de Tiradentes, do Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por um retângulo que tem um vértice a mil seiscentos e trinta e
seis metros (1.636 m), rumo magnético setenta e um graus noroeste (71° NW)
da torre da igreja Matriz de Tiradentes e, os lados convergentes nesse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros ( 1. 000 m), setenta
e três graus nordeste (73° NE), oitocentos e setenta inetros (870 m), dezes.sete
graus noroeste ( 17° NW) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos e setenta cruzeiros (Cr$ 870,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de· Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.572- DE 19 .DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o sidadão brasileiro, Manuel de Sampaio Torres Neto a pesquisazl
casSiterita e associados no município de São João dei Rei, do 'Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n, 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
·Art. 1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel de Sampaio Torres
Neto a pesquisar cassiterita e associados numa área de quinhentos hectmes
(500 Ha), situada no lugar denominado Boa Vista, distrito de Santa Rita do
Rio Abaixo, município de São João dei Rei, do Estado de Minas Gerais,
área essa· delimitada por um polígono irregular que tem um vértice no marco
quilométrico número cento e dezoito (Km 118), da ferrovia da Rede Mineira
de Viação, no trecho Ibitutinga-Mestre Ventura e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprinlentos e rumos magnéticos: três mil metros
(3.000 m), trinta graus noroeste (30° NW); mil metros (1.000 m), setenta
graus sudoeste (70° SW); quatro mil e trezentos metros (4.300 m), trinta
graus sudeste (30° SE); mil e duzentos metros (1.200 m), leste (E); oitocentos metros ( 800 m), doze graus nordeste ( 12° NE); setecentos metros
(700 m), setenta graus noroeste (70° NW); seiscentos metros (600 m), dez
graus noroeste (10° NW); trezentos e sessenta metros (360m), setenta graus
sudoeste (70° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será urna via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção MiOeral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 da Indapendência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.573-DE 19 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro América Renê Giannetti a pesquisar minério de
manganês no município de Ouro Preto, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro América Renê Giannetti a
pesquisar minério de manganês em terrenos da fazenda Timbopeba e do Patri~
mônio de São José, n6 distrito de Antônio Pereira, município de Ouro Preto,
do Estado de Minas Gerais, numa área de trinta e seis hectares trinta e três
ares e setenta e cinco centiares (36,3375 Ha), delimitada por um polígono
tendo um dos vértices situado à distância de mil seiscentos e quarenta e cinco
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metros ( 1. 645 m ), rumo magnético quarenta e nove graus e vinte e ·cinco
minutos sudoeste (49°25' SW) do ponto mais alto do Pico do Frazão e cujos
lados, e pa·rtir do vértice considerado, têm, sucessivamente, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezrmtos metros (300 m), sessenta e quatm
graus noroeste (64° NW); oitocentos e cinqüenta e cinco metros (855 m),
trinta graus sudoeste (30° SW); quinhentos e cinqüenta metros (550 m),
sessenta e quatro graus sudeste ( 64° SE); oitocentos e setenta e cinco metros
(875 m), doze graus e cinqüenta minutos nordeste (12°50' NE).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesqui~a, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e setenta cruzeiros (Cr$ 370,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1944, 123.0 d9. Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.574-DE 20 DE JANEIRO DE 1944

Autoâza o cidadão brasileiro Elbert Pimenta a pesquisar mica, quarzo e assodados no município de Capelinha, do Esfado de Ivlinas Gez·ais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, lztra a, da Constituiç-ão e nos têrmos do decJ:"eto-lei n, 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Elbert Pimenta a pesquisar
mica, quarzo e associados numa área de sessenta hectares (60 Ha), situada no
lugar denominado Sitio Coqueiro ou Céu, distrito de Água Boa do município
de Cap;;linha, do Estado de Minas Gerais e delimitada por uma linha poligonal
que tem un1 vértice a seis mil metros (6.000 m), rumo sessenta graus noroeste (60<:} NW) magnético da confluência do rio.Surubim e rio Urupuca e cujos
lados, a pmtir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e fumos magnético-i:
seiscentos metros (600 m) e trinta graus nordeste (30° NE), duzentos e quarenta metros (240 m) e vinte e cinco graus noroeste (25° N\V), quatrocE'ntos
metros (400 m) e sessenta e oito graus noroeste (68° NW), quatroct::r:tos e
vinte metros (420 m) e setenta e cinco graus sudoeste (75° SW), quatrocentos
e sessenta e quatro metros (464 m) e dezoito gra·us sudoeste (18° SW), setecentos c oitenta e oito metros (788 m) e·sessenta e ci!lco graus sudeste (65° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minem! do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.575-DE 20 DE JANE!RO DE 1944
Autoriza os cidadães brasileiros Fr<wci!JCO Ca!arge, Alberto Neder, Mário C<!!r..
rato e Manuel Gomes de Macedo a pesquism· .mica no município de Bela
Vista, do Estado de !Jato Grosw

O Presidente da República, usando da atribuição- que lhe confere o
art. 74, letra a, da ,Ccnstittüção e nos têrmos do decreto-lei n, 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
,
Art, 1.° Ficam autorizados os cidadãos btasileiros Francisco CaLsrge, Alberto Neder, Mário Carrato e Manuel Gomes de l\llacedo a pesquisar míca
numa área de àeze:-:seis hedares ( 16 Ha), situada no local de!!Ominada Fazenda Cordilheir<'l, distrito e m.unicí"pio de Pôrto l\1urtinho, do Estado da
Mato Grosso, e delimitada por um qu~dn:do de quatrocentos metros (400 m),
de lado, tendo um vértice a :.eiscentos e ses;scnta metros (660 m), no rumo
m8gnétlco oitenta e nove gmuf> noroeste (89° N\-V) do canto nordeste (NE)
da sede da fnzenda Cordilheira e cujos lados convergentes no vértice consi~
derado, têm, a partir dêle, os mmos magnéticos norte (N) e oeste (W).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Mim:.s.
Art. 3.0 O título da 2.utorização de pesquiso, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis~
tério da Agricultura.
Art. 4.0 IÇevcgam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro 20 ·de j2neiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.
Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.576- DE 20 DE JANEIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Abílio Ivlá'i'io Brando a pesquisar quB.rzo, mica.
e associados no município de São Seb:1stié.o do Alto, do Estado do Rio
de janeiro

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, -da Constituição e nos têrmos do decretc~1ei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Abílio Mário Brando a pes..
quisar qum·zo, mica e associados numa área de trinta hectares (30 Ha),
situada no local Córrego do Gigante, n·o segundo (2.0) distrito do município
de São Sebastião do Alto, elo Estado do Rio de J andro, e delimito da por
um retângulo tendo um vértice a quinhentos e vinte e cinco metros (525 m),
no r1.,1mo magnético setenta e cinco graus sudeste (75° SE) da confluência dos
córregos Gigante e Cantagalo e os lados que concorrem nesse vértice, a partir
dêle, com os segUintes comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos
metros (500 m), sessl2!nta e sete graus e trinta minutos sudeste (67°30' SE);
seiscentos metws ( 600 m) e. vinte e dois grau(S e trinta 1ninutos sudoeste
(22°30' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
da Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00-) e será trans~
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crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçã·o Mineral do Minis~
-'tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio -de Janeiro 20 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da H.epública.
GETtJLIO VARGA:i

Apolônio Sales,

DECRETO N. 14.577- DE 20

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Deodato do Amaral Louli a pesquisar quarzo no
município de Cristalina, do Estado de G~iaz
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n, 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Deodato do Amaral Louli
peSquisar quarzo numa área de quatrocentos e setenta e três hectares, sessenta e nove ares e trinta e dois centiareS (473,6932 ha), situada no imóvel
denominado Fazenda do Mimoso, distrito e município de Cristalina, do Estado
de Goiaz, área essa delimitada por um paralelogr;;mo que tem um vértice a
cento e cinqüenta metros ( 150 m) rumo magnético leste (E) dos córregos
Vereda do Ve:rísimo e Bugres e os lados que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e trezentos metros (1.300 m),
quarenta graus nordeste (40° NE); três mil e setecentos metros (3. 700 m),
sessenta graus noroeste ·(60° NW).
A:rt. 2.0 Esta autorização é. outoTgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut~:üica
dêste decreto, pagará a taxa de qu3tro mil setecentos e quarenta cTuzeiros (Cr$
4. 740,00) e será transcrito no livro própi'io da Divisão de Fomento. da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro 20 de janeiro de 1944, 123.0 ~a Indeper:.dênda e 56.0
da República.
0c

GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.578-

DE

20 DE

JANEí!'!O

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Rogé::-io Rodrigues Meireles a pesquisai· calcário, dolomita e associados no município de Ouro Preto, do Estado de
Minas Ge.tais
O Presidente da República, us(Õ\ndo da atribuição que lhe confere. o
art. 74, letm a, da Consti'::uição e nos têrmos do d0creto-lei n. 1. 985, de
29 de janeiro d2 194:-0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Rogério Rodrigues Meireles
pesquisar calcário, dolomita e associa-dos em terrenos situados no lugar denomin<'.'do Rodeio de Baixo, distrito de São Julião, município de Ouro Preto,
Ol
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do Estado de Minas Gerais, numa área de ·vinte e cinco hectares (25 Ha),
delimitada por um polígono- tendo um dos vértices situado na confluência dos
córregos da Usina e da Colônia e cujos lados, a pGJrtir do vértice considerado,
têm, sucessivamente, os seguintes comprimentos e ru..tnos magnéticos: cento
e cinco metros ( 105 m), pelo leito e para raontante do córrego da Colônia,
duzentos e oitenta metros (280 m), vinte e cihco graus nordeste (25 NE);
novecentos e noventa metros (990 m),.oitenta e cinco graus e trint~ minutos
sudeste (85° 30' SE); duzentos e setenta e cinco metros (275 m), quatro
graus e trinta minutos sudoeste ( ·t0 30' SW); mil duzentos e cinqüenta metros
( 1. 250 m), oitenta e cinco graus e trinta minutos noroeste .( 85° 30' NW);
duzentos e quinze metros ( 215 m), quatro graus e trinta minutos nordeste
(4° 30' NE), até o córrego da Usina, pelo qual segue para jusante até o
Vértice de pa'I"tida.
Art., 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que !:erá uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio ela Divisão de Fomento da . Produção Miner~l do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jc..neiro, 20 de janeiro de- 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14-.579

~ DE

20 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro !11a.nuel da Silveira Brum Filho a pesquisar
mica e associados no munidpio de Tombos, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usnndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Cor.stituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de
29 de janeiw de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica a'.ltorizado o cidadão brasileiro Manuel àa Silveira Brum
Filho, a pesquisar mica e a:::sodados numa área de trinta e cinco hectares
(35 Ha), encrav""da no si: tio da Lage, distrito e município ·de Tombos, do Estado de Mim:s Gemis, e delimitada por um pollgono inegular tendo um vértice
a novecõ)nto:s e se:>~e:nta e oito metros (968 m), 1·mno setenta e oito graus e
trinta minutos sudeste ('78° 30' SE) do pikr nordeste (NE) do pontilhão
da The Leopoldina Railway Co. Ltd., sôbre o ribeirão do Cc1pim, pontilhão
ê~se situ2do a cento e ses3e11ta e três metros ( 163 m) do quilômetro quatrocentos e vinte e cinco (Km 425) da dita linha férrea, no n1mal de Carangola, e cujos lados, a partir do vé1·tice considerado, têm: trezentos e quarenta metrDs (340 m), cinco graus e quarenta e cinco minutos nordeste
(5° 45' NE); quinhe;:-;;tos e noventa metros (590 m), quarenta e dois graus
nordeste (42° NE); duzentos e cinco metros (205 m), qua·renta e nove gr&•:ts
sudeste (49° SE); sesscmta e dois metros (62 m), quarenta e dois graus sudeste
(42° SE); cento e qu2.renta e cinco metros (145 m), dezessete graus e trinta
miimtcs sudeste (17° 30' SE); sessenta metros (60 m), onze gmus sudeste
(11° SE); dt;zentcs metros (200m), cinqüenta e dois gr:ms sudoeste (52° .SVV);
setenta e dois metros e cinqiientFc centin;.e-<::rcs ('i'2,50 m), dois graus e trinta
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minutos sudoeste (2. 0 30' S')V); quZ~trocentos e dezoito metros (418 m),
trinta e cinco graus sudoeste (35° SVi), trezentos e quninze metros (315 m),
ses~nta e três graus noroeste (63° NW).
Art. 2.0 Êsta autorização é outorgada nos têrmo5 estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via Hutêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e cinqüent<: cruzeiros (Cr$ 350,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção JVIineml
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revcgam~se

as dicposiçCes em contrário.

Rio de Jenei:ro, 20 cl,e janeiro de 194-4, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Salos.

DECRETO N. 14.580-

DE

20

DE JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Roset1do Souse. Filho a 'pesquisar mie&, feldspato, beâlo, rnolibdenita. e associados no município de Siio Fideli8
do Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confme o
art. 74, letra a, da Constituição e r.os têrmos à o decreta~ lei n. 1. 905, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Rof;endo Sousa Füho a
pesquisar mica, feldspato, berilo, molibdenita e associados nu:;na área de
cinqüel'!.ta hectares (50 ha), situada no lug2r denorn.inado Valão do Palmital, distrito e município de São Fidelis, do Estado do Rio de Janeiro e
delimitada por um retângulo ter..do um vértice a duze:;.tos e nOventa e doi.s
metros (292 m), rumo três gr.sn;.s e quarenta e cinco minútcs sudoezte
(3° 4-5' SW) magnético da confluência do Valão do Silvas com o córrego
Palmital e os l;::;,do3 que partem dêsse vértice com oitccenteis e trir.ta e
três metros e trinta e três centímetros ( 833,33 m) e rumo sessenta e nove grs.us
e vir.te minutos sudor<ste ( 69° 20' SV.J) magnético, seis~entos metros
(600 m) e "rumo vinte graus e quarenta minutos noroeste (20° 40' NW)
magnético.
Art. 2.0 Esta autorizaç'ào é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cá~
digo de Minas.
Art. 3.0 O títúlo da autoTiz2ção de pesquisa, que sera uma via autêntics. dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros Cr$ (500,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçõo Mineral do Ministério da Agricultura,
Art,

4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 1944, 123.0 da Independêncis e 56.0
da República,
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.581 -

DE

20

DE JANEIRO DE

1944

At.doJ"iza o cidadão brasileiro Amaro Vasconcelos a pesquisar qw:·rzo
município de C::-istalina, do Estado de Goi<~z

no

O Presidente da Repúb!ica, usando da atribuição que lhs- confere o
74, letra a, da Constituição e nos t&~·mos do decnsto-lei n. 1, 985, de
29 de janeiro de 191;-0 (Código de Minas), decreta:

ç.rí:.

Art. 1.0 F'ica eutorizado o cidadão brasileiro Amaro VascoTicelos a
pesquisar quarzo numa área de sess0nta e seis hectares, cinqüenta e sete
ares e quareEta e dois centiares (65,5'142 ha), situada no lugar denominado
Galheiros, no distri.to e mur!i.dpio de Cdsi:ali.ns, do Estado de Goiaz e delimitada por um páralelogramo que têm um vérti.c8 a CéE<tO e vi-:-.tc metros
(120 rn), no rumo nl.agnético tdnta e oito graus nordeste (38° NE) da
confluência dos córregos das Lfl.8;2S e da Vereda e cujos ledos qu~ co:nym·gero
no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos
:magnéticos: quinhentos metws (500 m), vlnte gt'au.s e trinta mi!1utos noroeste ( 20° 30' NVV); mil e quatrocentos r.:1etros ( 1. 4GQ n:), cinqüenta
e um graus e triP.ta minutos ~wrclesta (51° 30' NE).
Art. 2. 0 Esta autorizeção é outorgada no3 têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art. 3. 0 O tí.tub da autol"ização de p0squisa, que sm·á uma via autêntica dêste decreto, p<::gará a taxa de seiscentos e set~nta cruzeiros (Cr$
670,00) e será tr.<'mscrito no livro próprio da Divisão de Fomento d2 Produç8o Mineral do Ivlinistéd.o da Ag;:icultura.
Art.

4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Eio de Janel.ro, 20 de J9.nelro de 1944, 123.0 da Independênci<>. e 56.0

da

r~epública.

GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio S2.lcs.

DECRETO :N. 14-.582 -

DR

20

DE JANEIE.O DE

1944

Â..ldoriza os c.ickd2cs bra.d.lehcs F-w.t:c}sco Cdat$B, Alberto Neder, l!-iário
Carr<do e ll;J."a.nuel Gemer; de l-/1E.C'3do n pesquisar mica no mu:rdcípio de
Bcia Vista, do Esüulo de i\1'ato Grosso
O Presidente éa RepúblicB, usHndo da atribuiçfio que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constitu~ção e nos tê:rmos do d~creto-hi n. 1. 985, d~
29 de jc:neiro de 1940 (Código à.e IVIi.nas), decreta:
Art. 1.0 :F-icem autorizados os cidadãos brasiJeiros Fmndsco Cslarge,
Alberto Necler, lVIá:rio Carrato e· :riia~mel Gomes d8 r..'iacedo a pesquisar
mica numa· área de dezesseis hectares ( 15 ha), situada no loca.! denominado
Fazenda do Caracol, distrito e município de Bela Vista, do Estado da Mato
Grosso e delimitada pnr um quadrado de quatrocentos metros (400 m) de
lado, que tem um vértice a oitocentos e vi!lte metrog (820 m) no rumo
magnético doze fi;Taus r.orde~te (12° NE) do canto nordeste (NE) da sede
da Fazenda Carc>.col, e cujos lados que convergem no vértice considerado
têm, a partir dêle, os seguintes rumos magnéticos: leste (E) e norte (N).
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Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas,
Art. 3.0 O título da eutorização de pe::quiSa, que será uma via autên~
tica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próPrio da Divisão de Fomento da Produção Mi~
neral do Ministério da Agricultura,
Art.

4.0

Revogam~se

as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N, 14. 583 -

DE 20 DE

JANEIRO

DE 1944

Autoriza o cidadão brf.lsileita Eugênio Moreit'a. a pesquisar dolomita. no
município de Taubaté, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a" da Constituição e nos têrmos do decreto~ lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Eugênio Moreira a pesquisar
dolomita numa área de ccn:to e tr8s hectares ( 103 ha), situada no lugar de~
nominado Sítio do Barbosa, no bairro do Ribeirão das Almas, município de
Taubaté, do Estado de São Paulo, área essa delimitada por um trapézio que
tem um vértice a quatrocentos e noventa e cinco metros (495 m),
rumo
magnético sessenta e dois graus e vinte minu·i:os sudOeste (62° 20' SW) d01
confluência do córrego do Paiol no ribeirão das Almas e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos
e vinte metros ( 420 m), sessenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste
(64° 30' SW); mil quatroce.ntos e noventa e cinco metros (1.495 m), vinte
e oito graus e trinta minutos sudeste (28° 30' SE); novecentos e cinqüenta e
cinco metros (955 m), sessenta e quatro grau:; e trinta minutos nordeste
(64° 30' NE); mil seiscentos e vinte metros (1.620 m), quarenta e sete
graus e trinta e cinco minutos noroeste (47° 35' N\V).
Art. 2.0
de Minas,

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3. 0
dêste decreto,
transcrito no
Ministério da

O título da autorízc:.ção éle pesquisa, que será uma via autêntica
pagerá a taxa de mil e trinta cruzeiros (Cr$ 1. 030,00), e será
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Agricultura.

Art. 4.0

Revogam~se

2s disposições em contrário.

Rio cle Janeiro, 20 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.
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DE 20 DE JANEIRO DE 1944

.Autoriza a cidadã brasileira Zayra Rosado Botelho a pesquisar dolomita no
município de Bananal, do Estado de Siio Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a" da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficá autorizada a cidadã brasileira Zayra Rosado Botelho a pesquisar dolomita numa área de oito hectares, sesseota e seis ares e vinte e cinco
centiares (8,6625 ha), situada no local denominado Fazenda da Glória, distrito e município de Bananal, do Estado de São Paulo e delimitada por um
quadrilátero irregular tendo um vértice a duzentos e trinta e dois metros
(232 m) no rumo magnético oitenta e três graus e trinta minutos noroeste
(83° 30' NW) do quilômetro cento e setenta e cinco (km 175) da estrada
de Ferro Centnll do Brasil no ramal de Bananal, e os lados a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
duzentos e sessenta metros (260 m), oito graus nordeste (8° NE); duzentos
e cinqüenta metros (250 m), trinta e quatro graus noroeste (34° NW); trezentos e setenta metros (370 m), vinte e seis graus e trinta minutos sudoeste
(26° 30' SW); trezentos metros (300 m), sessenta e quatro graus sudeste
(64° SE).
'
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será trans.
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis·
tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales,

DECRETO N. 14.585 -

DE 20 DE JANEIRO DE 194-4

Autoriza o cidadão brasileiro jacinto Ganem l'leto a pesquisar quarzo e pedras
coradas, no município de Teófilo Oto-;:Ji, do Estado áe !~finas Gerais
O P:residente ela República, usando da atri.buição que lhe confere o artigo 74, letra "a" da Constituição e nos têrmcs do decreto-lei P... 1. 985, de 29
de j.<!neiro de 1940 (Código de I·.1inas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jacinto G8.nem Neto a pesquisar quarzo e pedras coradas, no lugar denomine.do Limoeiro situado no distrito de Pavão, município de Teófilo Otoni, do Estado de JVIinas Gerais, numa
área de oitenta e nove hectares e quarenta e cinco ares (89,4-5 ha), delimitada
por um polígono tendo um vértice à distância total de setecentos e noventa
metros (790 m), formada por dois (2) e.linhamentos, um (1) de seiscentos e
oitenta metros (680 m), no rumo magnético quarenta e quatro graus e trinta
minutos sudeste (44° 30' SE) e outro de cento e dez metros (110 m) no rumo
magnético setenta e seis graus sudeste ( 76° SE) da confluência dos córregos
da Lavrinha e da Ariranha Nova ou Pedro Ramos e os lados a partir dêsse
vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e
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noventa metros ( 890 m), setenta e seis graus sudeste ( 76° SE); novecentos e
treze metros (913 m), quato:rze graus sudoeste (14° SW); setecentos metros
( 700 m), setenta c seis graus noroeste ( 76° NW); quinhentos métros ( 500 m),
vinte e quatro graus noroeste ( 24° N\V); quatrocentos e setenta e três metros
(473 m), quatorze graus nordeste (14° NE); cento e dez metros (110m),
setenta e seis graus sudeste (76° SE); cinqüenta metros (50 m), quatorze
graus nordeste (14° NE) até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, p.s.gará a taxa de novecentos cruzeiros (Cr$ 900,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio S:.:.les.

DECRETO N. 14.586 -

DE

20

D:E JANEIRO DE

1944

Autoriza o cidadão butsileiro Raul Pacheco de JIAedeiros a peSquisar mica.
e associados no município de D. joe.quim, do Estado de Mina$ Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
ert. 74, letra a, da Consti'mição e nos têrmos do decre:o.Jei. n. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bradleiro Raul Pacheco de !vfe•
deirog a pesquisar mica e associado::: numa á;:ea de dois hectares, oitenta e
um ares e quarenta e quat:·o centiares (2,81-'1·4 Ha), situada na Íazenda Pe·
:robas, distrito de Senhora do Pôrto, do município de D. Joaquim, do Es·
tado de Mi.nas Gerais, e d8limitada por uma linha poligonal q!.le tem um
vértice a trinta e um metros e oitenta centímetros (31,80 m), rumo cinco
grsus e cinqüenta e cinco minutos noroeste (5° 55, NVV) magnético, da
confluência dos córregos São Tomaz e Luiz da Eva e cujos l2dos, a partir
dêsse vértice, tÊm os seg~lintes comprimentos e rumos ma3;néticos: cento
e cinqüenta :tr<E~tros (150 m), cinqüenta e um graus nordeste (510 NE);
cento e qu.2.renta metros (140 m), trinta e nove graus sudeste (39° SE);
duzentos e vinte rnetros (220 :m), quarenta e seis graus sudoeste (46° SW);
cento e ses!lenta e nove metros ( 169 m), vinte e um graus e cinco minutos
noroeste (21" 5' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có·
digo de Minas.
Art. 3.0 O título d~ autoriznção de pssquisa, que será uma via autên.
tica dêste decreto, pagani a taxa de üezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e
será transcrito no livro pró'pri.o da Divisão de Fomento da Produção Mi.
neral do l\1inhtério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revog::Jm-sa as disposições em. contrário.
Rio de Janeiro, 20 de
da República.

Jam;iro

de 1944, 123.0 da

Ind~pendência

G1!""!'ÚLIO V ARGP,S.

Apolônio Sa.le!J.

e 56.0
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DECRETO N. 14.587 -

DE

20 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasneiro Anag§ Nor'l'ini a pesquisar minério de mang,.mês e associados no município de Lavra.s, do Estado de Minas Gerais
O Preddente da República, us2.ndo da atdbuição que lhe confere o
74, letra a, da Consiituiç2o e nos têrn1os do decre:o-·lei n. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Cédigo de Minas), d.:xreta;
~rt.

Art. 1.° Fica autorizado o cidõ.dão bra::;ilE>iro Anagê Norfini a pesquisar
minério de manganês e assod2dos numa área de quinze hectares ( 15 Ha)
situada no imóvel denominado Fazenda Morro Redondo, no lQcal Poço
Bonito, distrito de Itumirim, município de Lavras, do Estado de Minas
Gerais, área essa de!imitadn por um retângulo que tem Uril vértice a novecentos e cinqüenta metros (950 m), :rumo sessenta e um graus sudoeste (61° SW) da sede da fazenda Morro Redondo, residênc~a de José
Vilela de Andrade Costa e cujos lados convergentes nesse vértice e a partir
do mesmo têm os seguintes comprimentos e rumos: quinh~ntos metros
( 500 m), oitenta e quatro graus sudoeste ( 84·0 S\-V); trezentos metros
( 300 m), seis graus sudeste ( 6° SE) .
Art. 2.0 Esta autorizaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autori.znção de pesquisa, que será urna via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do I\1inistério da Agricultura.
Art.

4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N.

14.588

~ DE

20

DE

JANEIRO DE

1944

Aprova o Regimento do Serviço de Comunicações do Ministério da Fazenda
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regimento do· Serviço de Comunicações (S.C.)
do Ministério da Fazenda, que com êste baixa.
Art. 2.0 Êste decreto entrm-á em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de janeim de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.
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REGIMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇõES DO !li!NISTÉRIO
DA FAZENDA
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1.0 O Serviço de Comunicações (S. C.) é diretamente subordinado
ao Diretor Geral da Fazenda Nacional e tem por finalidade:
I - O exercício de tôdas as funções referentes ao recebimento, registo,
distribuição, guarda e expedição da correspondência destinada às repartições
do Ministério, localizadas no edifício-sede; e
II - atender a reclamações e informações em geral, pertinentes às atividades do Ministério da Fazenda, orientando o público sôbre as mesmas.
CAPíTULO !I
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0
Ili III IV VVI -

O S. C. é constituído dos seguintes órgãos:

Secção de Recebimento e Codificação (S. R. C.);
Secção de Expedição (S. E.);
Secção de Informações ( S, I,);
Secção de Publicação de Despachos ( S, P. D.);
Secção de Orientação e Reclamações (S. O. R.);
Arquivo (A.), compreendendo:

a) Secção de Preparação e Classificação (S. P. Cl.) ;
b) Secção de GUarda e Conservação (S. G. C. ) ;

c) Secção de Certidões ( S . C e.) .
Parágrafo único. As secções poderão
necessidades dos serviços.

dividir~se

em turmas, conforme as

Art. 3.0

O Chefe do Serviço de Comunicações será um Secretário.

Art. 4.0

O Arquivo e as Secções terão, cada um, um chefe.

Art. 5.0 Os órgãos que integram o S. C. funcionarão perfeitament"e coordenados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do Chefe do S. C.
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art. 6.0

Compete à S. R. C.:

I - receber tôda a correspondência dirigida às repartições do M. F. localizadas no edifício-sede, passando os recibos que forem necessários;
II - verificar se a correspondência está redigida em têrmos e, quando a
natureza do papel o reclame, se está devidamente selado e se atende às demais
exigências legais;
III - examinar e classificar o conteúdo da correspondência oficial, conferir o número de anexos, quando houver, observadas as normas estabeleCidas
para a correspondência oficial;
·
IV - registar a correspondência em rigorosa ordem numérica d'e entrada;
V - fornecer às partes, no ato de entrega, o comprovante de entrada, com
o número correspondente ao registo;
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VI - encaminhar a correspond&ncia "Secreta", "Confidencial" e "Reservada" direta e imediatamente aos respectivos destinatários, por intermédio
da S. E.;
VII - proceder à codificação da correspondência recebida;
VIII - verificar nos fichários o destino dado aos antecedentes da correspondência, quando esta os indicar expressamente, afim de ser procedida a anexação;
IX - encaminhar, por intermédio da S. E., aos órgãos respectivos os
pap~is que devam ser anexados a processos anteriores em trânsito;
X - preencher as fichas de protocolo; e
XI - encaminhar à S. E, a correspondência entrada, acompanhada das
respectivas fichas.
Art. 7.°

Compete à S. E.;

I -

receber da S. R, C. a correspondência entrada, verificando se as
fichas que a acompanham estão perfeita e devidamente preenéhidas;
li - enviar a correspondência recebida da S. R. C, às repartições a que
se destinar;
III - enviar à S. I. as. fichas que devem ser guardadas imediatamente;
IV - remeter, diàriamente, aos dirigentes das Repartições do Ministério,
uma das vias das fichas,. para que tenham conhecimento dos assuntos enviados
para estudos .nos órgãos que dirigem;
V - examinar a correspondência a expedir, verificando ·se o orig~pal está
assinado e as cópias rubricadas, bem como se os anexos mencionados conferem;
VI - preparar- as sobrecartas para e}~pedição da . corresi:10ndência;
VII.- preparar as guias de remessa da correspondência por via postal;
VIII - preencher o talonário de recibos de entrega da correspondência e
manter atualizado o fichário dos mesmos;
IX - manter atualizado o registo dos nomes de todos os chefes dos órgãos do Ministério, bem como do endereço d2s repartições do Serviço Público;
X - manter atualizado os horários de tôdas as vias de transporte utilizáveis para expedição da correspondência.
Art. 8.° Compete À S.I.:
receber e distribuir pelos 1·espectivos fichários as fichas remetidas
pela S.E.;
II - atender, durante o expediente do Ministério, todos os pedidos de
informações sôbre o movimento dos proces;;os, solicitados, por telef~ne ou
diretamente, pelos chefes das reparticões, funcionários do Ministério e interessados;
~
III controlar o trânsito dos processos ou documentos entre as Secções dos diversos órgãos do Ministério, anotando na ficha cronológica o mo.
vimento verificado,
I -

Art. 9.° Compete à S.P.D.:
I - receber da S. E. os procéssos ou documentos cujos despachos ou
decisões devam ser publicados no Diário Oficial;
II - articular-se com o Departamento de Imprensa e Propaganda para
a divulgação de ato's oficiais de interêsse público;
IH relacionar a matéria a ser publicada no Diário Oficial;
IV - preparar os extratos para publicação, dos quais deVerão constar
o número do processo, o resumo do assunto e o despacho.
Art. 10. Compete à S.O.R.:
I - prestar tôdas as informações relativas às repartições do Ministério
e outras que forem necessárias afim de habilitar o público à objetivação de
suas pretensões;
,
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II - . fornecer modelos, fónr.ulas ou instruções par;:J. orientação dos in~
teressados;
,
III - eschrecer· o público sôbre cada uma das atividades do IlAinistério,
indicand!.J quais as exi.gências necessárias à instrução dos pro::essos;
.
IV receber, anotando er.:. impresso próprio, as queixas cu redama~
çõe:; foiT.rwladas pelos interessados;
V - encaminhar às autoridades competentes as queixas ou reclamações
t eceb~das, en::ra:r:.do em entendi~ento direto com. as mesmas para obter se~
luçõe~ rápidas; e
VI pl"estar aos. interessados os esclarecimentos relc..tivos às provi~
dêncio.s dadas.
Art. 11. Compete ao A.:

I - Por intermédio da S. P. Cl. :
a) receber e cx2minar tôda a con:1~spondência a se-r arquivada;
b) promOver a desinfecç8.o dos processos e docUmentos;
c) ordenar as fôlhas dos processos, prendê-las se estiverem soltas. e corrigir, dentro do possível, os defeitos que o material enviado aprese'_1tar;
d) preparar as :fich&.s de referência julgadas necessitrbs à pronta loca~
lização dos processos e documentes arquivados;
e) guardar 2s fichas e manter em ordem todos os fkhários do arquivo; e
f) encaminhar à S. G. C. os processos e documentos classificados.
Por bter;nédio da S.G.C.:
a) dispor o matedal a ser arquivado, segundo as indicações de classi~
ficação, em esL:mtes ou m·quivos adequ8_clos;
b) atender às requisições de processos ou documentos, para estudo ou
consulta;
c) examinar periOdicamente o mate:rial arquivado, providenciando a res~
tauração do que não se cncont-:ar eril b0m estado de conservação;
d) promover a inutilização ou incineração dOs papéis julg2clos sem val01·,
mediante autorização do Chefe do S. C.;
e) providenciar sôbre a microfiimagem dos p1·ocessos e documentos de
inter&sse para o IJlinistério, remetendo ao Arquivo Nacional os de valor
histórico; e
i) fornecer 2.os interessados, mediante indenização, cópias ampliadas
de microfilmes dos documentos arquivados, que -forem nutorizados peles
dirigentes dos órgãos a que disser respeito o assunto.

li -

IIJ -

Por ÍY"!-termédio da S. Ce. :

a) obter da S.G.C. os documentos e processos sôbre os quais exist<>.m
pedidos de certidões; e
h) lavrar certidões e ext.-air cópias de documentos arquivados, de acôrdo
com as exigências legais e que forem autorizadas pelos dirigentes dos órgãos

a .que di.sser respeito o assunto.
CAPITULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E EXTRANUMERÁRIOS

Art.
I -

12. Incumbe ao Chefe do S.C.:

dirigi;, coordenar e fiscalizar os trabà.lhos do S.C.;
I! . - pi'opor ao Diretor Geral da Fazenda Nacional as providência·s que
julgar convenientes aos interêsses dos serviços;
III apresent<'!r, anualmente, ao Diretor Geral da FazendBl Nacional
o relatório da:s atividades do S. C.;
IV - baixar instruções para a execução dos trabalhos do S. C.;
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V - elaborar e submeter à ap_reciação do Di1:etor Geral da- Ff.lzenda Na~
cional as instruÇões gerais do serviço, bem càmo qm:•isquer alterações que
julgar necessárias, quando afetarem os trabalhos de outros órgãos do Ministério;
VI - resolver direta e pessoalmente com os chefes dos órgãos compo~
nentes do S. C., os assuntos que depend.am de sua decisão;
VII distribuir os servidores pelos órgãos componentes do S. C.; de·
acôrdo com a conveniência dos tralbalhos;
VIII elogiar ou impor penas disciplinares, inclusive a" de suspensão
até 15 dias, e representar ao Diretor Geral da Fazenda Nacional, quando a
penalidade exceder à sua alçada;
IX - propor ou admitir e dispensar o pessoal extranumerário, na forma
da legislação em vigor;
X - organizar e alterar a escala de férias dos servidores que lhe são
diretamente subordinados;
XI - aprovar a escala de féri81S do pessoal do S. C.;
XII antecipa:r ou prorrogar o período normal do trabalho, até uma
hora diária ;
XIII - designar e dispensar- o seu secretário e os ocupantes de funções
gratificadas de chefia, bem como os respectivos substitutos eventuais ;
XIV - expedir boletins de merecimento;
XV autorizar a antecipação ou prorrogação remunerada do período
normal de trabalho;
XVI promover visitas e lmtra.s medidas julgadas aconselháveis ao
aperfeiçoamento do pessoal;
XVII - coligh· os dados para a elaboração da proposta orçamentária; e
XVIII organizar, conforme a necessidade do serviço, turnos de trabalho com horário especial e dar conhecimento ao Serviço de Pessoal.
·
Art. 13. Aos Chefes de Seção e do Arquivo compete dirigir, coordenar
e fiscalizM" a execução dos trabalhos respectivos, devendo, para tanto:
I - distribuir o pessoa,l pelos diversos setores, de acôrdo com as con·
veniências do serviço;
II - distribuir os trabalhos ao pessoal lotado no respectivo setor;
III - acompanhar e controlar a execução dos serviços, estabelecendo as
rotinas a serem observadas, de acôrdo com os princípios gerais constantes das
instruções baixadas pelo Chefe do S. C.;
IV - velar pela disciplina e manutenção do silêncio nas salas de trabalho;
V - impor penas disciplin<:'!!res de advertência e repreensão e submeter
o caso à apreciação do Chefe do Serviço, quando a penalidade a aplicar não
estiver na sua alç1:1çla;
VI
propor ao Chefe do S. C. a escsla de férias do pessoàl da Secção;
VII - expedir boletins de merecimento; e
VIII - organizar e submeter à aprovação do Chefe do S. C. estatísticas e relatórios referentes aros serviços que lhes estejam afetos.
Parágrafo único. Ao Chefe do A. caberá ainda indicar oo Chefe d<J
Serviço os funcionários que devam exercer as funções de chefia das SeCções
que lhe são subordinadas, bem como os respectivos substitutos eventuais.
Art. 14. Aos servidores em geral, com exercício no S. C., incumbe exe.
cutar os trabalhos que lhes forE'm determinados pelos Chefes imediatos.

CAPíTULO V
DA LOTAçÃO

Art. 15. O S. C. terá a lotação que fôr aprovada em decreto.
Parágrafo umco. Poderá haver, além dos funcionários, extranumerários
admitidos nos têrmos da legislação em vigor.
Cal. de Leis- Vo1. II

F. 8
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CAPíTULO VI
DO HORÁRIO

Art. 16. O horário normal de trabalhos será fixado pelo Chefe do S. C.
respeitado o número de horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço
Público Civil.
Art. 17. O Chefe do S.C .. não fica sujeito a ponto, devendo, porém,
·observar o horário fixado.
CAPíTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 18. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas ou impe~
dimentos eventuais, até 30 dias:
I - O Chefe do S. C. por um Chefe de Secção po• êle designado;
II - Os Chefes de Secção por serVidores designados pelo Chefe do S. C.,
mediante indicação dos respectivos Chefes de Secção;
III - O Chefe do Arquivo por um Chefe de Secção seu subordinado e
designado pelo Chefe do S. C.
Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores previamente designados para
:as substituições de que trata êste artigo.

CAPíTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. As informações sôbre o andamento de papéis sOmente poderão
ser prestadas pefa S·. I.
Art. 20. Nos recintos de trabalho do S, C. só poderão ter ingresso os
servidores lotados no mesmo.
Art. 21. Os assuntos de rotina do S.C., tratados entre as suas Seções
e o Arquivo, não formarão processo.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1944. - A . de Sousa Costa.

DECRETO N. 14.589 -

DE 20 DE JANEIRO DE 1944

Altera a Tabela Nwnérica de Extranwnerário-mensalista da Comissão de
Orçamento do Ministério da Fazenda
O Presidente da República, usando da atribuição que r)he confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, na forma da relação anexa, a Tabela Numérica de
Extranumerário-mensalista da Comissão de Orçamento do Ministério da Fa~
z"'nda.
Art. 2.0 A despesa, no 'presente exercido, com a execução dêste decreto,
na importância de Cr$ 160.200,00 (cento e sessenta mil e duzentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta· da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal E:x~
tranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do vigente orçamento do Mi~
nistério da Fazenda,
Art. 3.0 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
da Repúblic:1
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO
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DECRETO N. 14.590 -

DE

21

DE JANEIRO DE

1944

Suprime cargo extinto·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
a-rt, 74, letra a, da Constituição e· nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do decreto-

lei n. 3.195, de 14 de a·bril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido urn. ( 1) cargo d2 classe D da carreira de Servente, do Quadro do Congresso N acionai - II - Câmara dos Deputados, do
Ministério da Justiç6l' e Negócios Interiores, vago em virtude"do falecimento
de Otávio de Ramos, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito
da Conta Corrente do Quadro Perm2.nente do referido Ministério.
,.,.rt. -2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúbliclil.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N, 14.591

~

DE 21 DE JANEIRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
<>'rt. 74, letra a, da Constituição e nos têrmo9 do art. 1.0 , alínea n, do decretolei n. 3.195, de í4 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fics..•m suprimidos três (3) cargos da classe H da carreira de
Comissário de Polícia, do Quadro Suplementar do Mini9tério da Justiça e
Negócios Interiores, vagos em virtude das promoções de Henrique da ConCeição, Álvaro Bruce Nogueira da Silva e Augusto Barreira, devendo a dotação correspondente ser levlilda a crédito da Conta Corrente do Quadro Per.manente do referido Ministério .
Art, 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
RepúblicBI.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 14.592- DE 21 DE JANEIRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Pnosidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do decretolei n. 3, 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos dois ( 2) cargos da classe D da carreira de
Dactilógrafo, do Quailro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude das promoções de Eulina Bontempo e Solon Dray,
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devendo. a dotação correspondente ser levada a crédito da
Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.

Conta~Corrente

do

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123. 0 da Jndependência e 56. 0 da
República.
GETÚLIO

VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho,

DECRETO

N.

14.593

~

DE 21 DE JANEIRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O P:.·esidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do decretolei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe E da carreira de Dactilógrafo, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
vago em virtude da exoneração de Ida Chamis, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
· Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS ..

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 14. 594 -

DE 21 D&

JANEIRO

DE 1944

Suprime caraos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra ..a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do decreto~
lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos quatro ( 4) cargos da classe F da carTeira de
Datiloscopista, do Q'uadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, vagos em virtude das promoções de Hugo Guima?ães e José dos
Santos Gomes, e das transferências para o Quadro Permanente de Nelson
Majdelany e Armando Fernandes da Silva, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da ContaMCorrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,
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DECRETO N. 14. 595 -

DE

21

DE JANEIRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do decreto·
lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos oito (8) cargos da classe E da carreira de Detetive, do Quadro Suplementar do Ministé'rio da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude das promoções de José Militão de Almeida, Sílvio Torquato de Sousa, Alfredo de Mendonça Teles e Luiz- Ramos, das demissões de
Arlindo Moreno e Marino Pinheiro da Costa, e das exonerações de Ant6nio
Januzzi Neto e Valdemar Barrocas, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito d~ Conta~Corrente do Quadrá Permanente do referido Minis~
tério.
At·t. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alt:::xandce Marcondes Filho.

DECRETO N.

14.596 -

DE 21 DE JANEIRO DE

1944

Suprime ca.r,gos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
a>t. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do de~
creto~lei n. 3. 195, de 14 de abi-il de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe H da- carreira
de Oficial Administrativo, do Quadro Suplementar do Ministério da Jus~
tiça e Negócios Interiores, vagos em virtude das transferências para o
Quadro Permanente de Alfredo Lami Filho e da aposentadoria de Gilberto
de Lucena Costa Navais, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta~Corrente do Q.uadro Permanente do referido Ministério·.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes FiJho.

DECRETO N. 14.597 -

DE 21 DE JANEIRO DE 1944

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atnbmção que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do de~
creto~lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fie~ suprimido um ( 1) cargo da classe 6 da carreira de
Polícia Marítimo e Aéreo, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça
Negócios Interiores, vago em virtude da promoção de Luiz Silva

e
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Coelho, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Çonta·
Corrente do Quadro Permanente do· referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as _disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de- janeiro de 1944, 123.0 da Independência c: 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 14.598- DE 21 DE JANEIRO DE 1944
Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que 1he confere o
art. 7<1-, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alEmea n, do decreto-lei n. 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta :
Art. 1.0 Fica suprimido um ( 1) cargo da classe G da carreira de Arquivista, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da promoção de Dulce Rodrigues de Queiroz
Viaira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0 _Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.

14.599 -

DE

21

DE

JANEIRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do de~
ereto-lei n. 3.195, de 14 de abril de. 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe E da carreira de Dactilógrafo, do Quadro da Justiça Parte Suplementar do Ministério da
Justiça e Negócios· Interiores, vago em virtude da promoção de J a eira da
Sousa Góis, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta·Corrente da Parte Permanente do Quadro da Justiça do referido
Ministério.
Art. ,2.0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS ,

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N. 14.600Consid~ra

DE

21

DE JANEIRO DE

a "Sociedade Anônima Lanifícios Minerva" de

1944
inter~sse

militar

O Presidec.t~ d<J. República, tendo em vista o d!sposto no art, 1. 0 do
decreto-lei n. 4. 937, de 9 de novembro de 1942, e o que consta da Exposição de Motivos n. 66, de 20 de janeiro de 1944, do Ministro de Estado
dos Negócios da Guerra, e usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único.

E' considerada de interêsse militar, para todos os fins

do disposto no decreto-lei n. 4.937, de 9 de novembro de 1942, a emprêsa
"Sociedade Anônima Lanifícios Minerva", com sede no Estado de São Paulo,
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G.

DECRETO N. 14.601 -

DE

21

DE

_.JANEmo

Dutra.

DE

1944

Declara caducas as autorizações outorgadas pelos decretos ns. 7. 716 e 7. 717,
de 26 de agôsto de 1941, ao cidadão brasileiro Orlando Laurito Priolli,
para pesquisar jazidas de petróleo e gase.~ naturais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo, e
nos têrmos dos decretos-leis ns. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 e 3. 236,
de 7 de m~io de 1941;

Considerando não haver o permissionário dado cumprimento às obrigações
estabelecidas no decreto-lei n, 3.236, de 7 de maio de 1941, nem atendido
aos editais do Conselho Nacional do Petróleo, de 8 de novembro de 1943,
publicado no Diário Oficial do dia 9, subseqüente, decreta:
Art. 1.0 Fi'cam declaradas caducas as autorizações outorgadas pelos decretos ns. 7.716 e 7.717, de 26 de agôsto de 1941, ao· cidadão brB'Sileiro
Orlando ·Laurito Priolli, para pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais
nos municípios de Sobrado e Socorro e de Itapo:rS.nga, respectivamente, no
Estado de Sergipe.

Art. 2.0 Revogmn-se as disposições em coniTário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.

14.602 -

121

DE 21 DE JANEIRO 1944

Declara caducas as autorizações outorgadas pelos decretos .ns. 7. 715 e 7. 718,
de 26 de agôsto de 1941, é!O cidadão brasileiro Salvador Prioli Júnior, para
pesquisar jé!zidas de petróleo e .gases naturais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe:te o
art, 74, le_tra a, da Constituição, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo, e
nos têrmos dos decretos-leis ns. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 e 3. 236,
de 7 de maio de 1941;

Considerando não haver o permissionano dado cumprimento às ~brigações
estabelecidas no decreto-lei n. 3 .236, de 7 de maio de 1941, nem atendido
aos edita-is do Conselho Nacional do Petróleo, de 8 de novembro de 1943,
publicado no Diário Oficial do dia 9, subseqüente, decreta:
Art. 1.° Ficam decla>rad<*l caducas as autorizaÇões outorgadas p'elos decretos ns. 7. 715 e 7. 718, de 26 de agôsto de 1941, ao cidadão brasileiro Sal·
vador Prioli Júnior, para pesquisar jazidas de petróleo e gooes naturais nos
municípios de Riachuelo e Laranjeiras e de RiP.chuelo e Divina Pastora,
respectivsanente, no Estado de Sergipe.
·

Art. 2.0 Revogam.:.-se as disposições em contrário.
Rio de J&neiro, 21 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,

DECRETO N . .14. 603 -

DE 21 DE JANEIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Nobita Filho a pesquisar jazidas de rochas
betuminosa·s e piro-betuminosas classe IX - em terras de domínio
privado, situadas no município de Taubaté, Estado de São Paulo
O ~residente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos dos decretos-leis ns, 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 e 3.236, de 7 de maio de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Novita Filho a pesquisar jazidas .de rochas betuminosa& e piro-betuminosas - classe IX - em
uma área de mil hectares ( 1. 000 Ha.), em terras de domínio privado, situadas
no município de Taubaté, Es-tado de São Paulo, e delimitada por um
polígono mistilíneo que tem um vértice na estação 'de Taubaté, da Estrada
de Ferro Central do B:tasil e cujos lados a partir dêsse vértice teem os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seis mil novecentos e vinte metros
(6.920 m), cinqüenta e um graus noroeS'te (51° NW), até alcançar a margem
direita do rio Paraíba; dêsse ponto segue pela referida margem ·direita do
Paraíba, para montante, até atingir a foz do ribeirão José Raimundo ou do
Pinhão, a uma distância de oitocentos metros (800 m), no rumo setents. e
um graus sudoeste (71° SW) do ponto anterior; segue pela margem direit~
do citado ribeirão José Raimundo ou do pinhão até o cruzamento da Estrada de
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Ferro Central do Brasil com o referido ribeirão, a uma distância de três mil
metros (3. 000 m) no rumo vinte e dois graus e trinta minutos sudeste
(22° 30' SE) contados da foz; fina.lmente, segue pelo leito da Estrada de Ferro
Central do Brasil até a estação de Taubaté,_ 8! uma distância de ·cinco mil
duzentos e cinqüenta metros (5.250 m), no rumo setenta e seis graus sudeste
(76°' SE), contados do ponto anterior e fechando assim o perímetro,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmbs estabelecidos no Código
de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
tr&nscritç> no livro próprio do Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 , da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DEÇRETO N. 0 14.604 -

DE

21

DE JANEIRO DE

1944

Outorga à Sociedade de Produtos Eletrolíticos, Limitada, concessão para o
aproveitamento progressivo da energia bidráulica dos saltos denominados
Bonfim e dos Pretos, ambos situados no .ribeirão do Muquém, distrito
de ]oanópoiis, município de igual nome, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto-lei n. 0 24. 643, de 10 de julho de 1934), decreta!:

Art. 1.0 E' outorgada à SociedB.de de Produtos Eletrolíticos, Limitada,
respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, concessão para
o aproveitamento progressivo da energia hidráulica dos saltos Bonfim e dos
Pret~s, ambos situados no ribeirão do Muquém, no ·distrito de J 061nÓpolis,
município de 'igual nome, Estado de São Paulo.
§ 1.0 Os aproveitamentos iniciais serão, respectivamente, no salto Bonfim,
de duzentos e setenta e nove quilowatts (279), correspondentes à altura de
queda de quarenta e sete metros e qu:;:.Lenta centímetros ( 4 7,40 m) e à descarga denvad<.. de seiscentos ( 600) litros por segundo, e no salto dos Pretos,
de mil quinhentos e quarenta e sete quilowatts ( 1 . 54 7), correspondentes
à altura de queda de cento e quarenta e oito metros e noventa centímetros
(148,90 m) e à desc:;:.rga derivada de mil e sessenta (1.060) litros por segundo.
§ 2. 0 O aproveitamento destina-se à utilização da energia para uso
exclusivo da concessionária, que não a poderá ceder a terceiros, mesmo a
título gratuito, excluíds.s, todavia, dessa proibição as vilas operárias da concessionária, deade que seja gratuito o fornecimento da energia que lhes for
feito.
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Art.
obriga~se

2.0

12:l

Sob pena de caducidade do presente título, a concessionária

a:

I RegiStrá-lo na Divisão de Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério da Agricu.ltura, dentro dei prazo de trinta
(30) dias, após a publicação.
II Apresentar, em três (3) vias, dentro do prazo de um (1) ano,
contado da dsita do registro dêste Decreto, na referida Divisão de Águas:
a) dados sôbre o regime do curso dágua a aproveitar, principalmente
·OS relativos à descarga de estiagem e à de cheia, bem como à variação do
nível d'água a montante e a jusante da fonte de energia a ser aproveitada;
b) planta, em escala raozoável, da área onde se fará o aproveitamento
de energia, abrangendo a parte atingida pelo remanso da barragem, e perfil
do rio a montan1:8 e a jusante do local do aproveitamento;
c) método do cálculo da baorragem, projeto, épura e justificação do tipo
adotado, dados geológicos relativos ao terreno eril que será construída a barra-gem, cálculo & dimensionamento das comportas, adufas, tomada dágua< e canal
de derivação, seções longitudinais e transversais, orçamento; disposições que
assegm:em a conservação e a livre circulação dos peixes;
d) conàuto força·do; cálculo e justificação do tipo adotado, planta e perfil,
com tôdas as indicações necessárias e observânci& das escalas seguintes: para
as plantas, urn por duzentos ( 1/200), para o perfil horizontal, um por duzentos
(1/200) e para o vertical, um por cem (1/100), cálculo e desenho do assentamento e fixs:ção dos blocos de ancoragem,· orçamento;
e) edifício da usina: cálculo, projeto, orçamentO; turbina: justificação do
tipo adotado, seu /rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de lj4 ou Vs
até plena. carga, indicação da velocidade caTacterística de embalagem ou dis~
paro, sentido de rotação e indicação da velocidade com 25, 50 e 100 por
cento de carga; características de seu regulador e aparelhos de medição;
desenho da turbina e discriminação do tempo de fecha.rnento, canal de fuga,
orçamentos respectivos;
i) gemdores: justificação do tipo adotado; potência, tensão, fator de
potência, rendimentos em diferentes cargas, com COS = O. 8, freqüência;
g) excitatriz, tipo, potência, tensão, rendimento, acoplamento;
h) transformadores: as mesmas exigências feitas quanto aos geradores;
i) esquema das ligações, indicação de linha de alta tensão, e de trans~
missão, para~raios, bobinas de choque, cálculo mecânico e elétrico da linha
de transffiissão com o fator de potência igual a 0,8 para perda de potência;
tensão na partid~ e na chegada; distância entre os condutos, projeto dos
postes; orçamento;
j) memorial justificativo, incluindo orçamento global e detalhado de
tôdas as partes do projeto, bem como das desapropriações a fazer.
UI - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica
que forem determinada-s pela Divisão de Águas.
IV - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
sessenta (60) dict·s, contados da data em que for publicada a< aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
V Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins
de registro, até sessenta (60) dias depois de registrado no Tribunal de Contas.
Art. · 3.0 . A minuta do contrato disciplinar desta concessão 1)erá prepa·
rada pela Divisão da Águas e submetida à aprovação do Ministro .da Agrl~
cultura.
Art. 4. 0 A concessionária fica obrigada a construir e manter nas pro~
ximidades do local do aproveitatÍÍento, onde e desde quando fôr determinz.do pela Divisão de Águas, as instalações necessárias a observações lini-
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métricas e medições de descarga do curso. dágua que vai utilizar, e a realizar
as observações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 5.0 A presente concessão 'vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do Jegistro do respectivo contrato na Divisão de Ágmu::.
Art. 6.0 Findo o pra•zo de concessão, têda a propriedade da concessionilria que, no momento, existir em função exclusiva e permanente da utilização da enGrgia referente ao aproveitamento concedido, reverterá para o
Município de J oanópolis, Estado de São Paulo, mediante mdenização na
b<.~se do custo histór-ico, isto é, do capital efetivamente invertido, menos a
depreciação.
§ 1.0 Se o M1,micípio de Joanópolis não fizer uso do seu direito a essa
reversão, caberá à concessionária a alternativa de requerer ao Govêrno Federal
seja a presente concessão renovada peia forma que, no contrato, já deverá
estar prevista, ou de restabelecer, às suas expensas, no curso da-s águas, a
situação anterior. ao aproveitamento concedido.
§ 2. 0 Para os efeitos do parágrafo anterior,. fica a concessionária obrigada
a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Município de Joan6po1is e a entrar com o requerimento de prorrogação de concessão ou o de
desistência desta, até sGis ( 6) meses amtes do término do respectivo prazo.

Art. 7.0 A concessionária gozará, desde a data do registro a que se
refere o art. 5.0 , e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes
do C6digo de Águas e das leis espedPJis sôbre a matéria.
Art. 8.0 O presente decreto entra em vigor na data da sua
revogadas as disposições em contrário.

public~ção,

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
RepúblicZI.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.605-

DE

21 DE

JANEIRO

Autoriza o cidadão brasileiro Frederico Glick a comprar

DE 1944
pedra~ preciosa~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
tendo em vista o decreto-lei n. 466, de
4 de junho de 1938, decreta:

e

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Frederico Glick, comerciante,
residente nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do decreto-lei
n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via
autêntica· do presente decreto.
Art. 2.0

:Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio' de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.
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DECRETO N, 14.606

~ DE

21

DE JANEIRO DE

1944

Extingue cargos excedentes

O Presidente da Repúblka, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constitüição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do decretolei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta•:
Art. 1.0 ' Fica extinto um cargo da classe H- da carreira de Contador, do
Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vago em
virtude da exonere.ção de Joaquim Ribeiro Natal Filho, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
à a República.
GETÚLIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 14.607-

DE

22

DE JANEIRO DE

1944

Doclara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis necessários a obras
de defesa, nacional, em Recife, Pernambuco

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e de acôrdo com o art. 6.0 , combinado
com o art. 5.0 , letras a, b e n, do decreto-lei n. 3. 365, da 21 de junho de
1941, decreta:
Art. 1.0 São declarados de utilidade pública, para· desapropriação, os te•renos inclusive benfeitorias que neles existir'em, situados na Praia da Piedade, Recife, Pernambuco, pertencentes ao Sr. Júlio de Albuquerque Maranhão
ou a seus sucessores, com a área de 65.550,78 m2; ao Sr. Cardoso Ayres e
Filhos ou a ·seus sucessores, com a área de 64.178,70 m2;" ao Sr. Wallace
Ingham ou a seus sucessores, com a área de 271.752,78 m2; a D. Caritina
Sinden ou a seus sucessores, com a área de 63.471,84 m2; a D. Benedita
Addobbatti ou a seus sucessores, com a área de 2. 912,00 m2; ao Sr. Artur
L. Smith ou a seus sucessores, com a área de 2. 912,00 m2; ao Sr. Alvaro da
Silva Oliveira ou a seus sucessores, com a área de 1.456,00 m2; ao Sr. Eugênio de Oliveira Antunes ou a seus sucessores, com a área de 896,00 m2; ao
Sr. John B, Dellairs ou a seus sucessores, com a área de 672,00 m2; ao Sr,
George F. Mears ou a seus sucessores, com a área de 896,00 m2; a D. Constance M. Tuckniss ou a seus sucessores, com a área de 1. 792,00 m2; a: Dona
Maria do Carmo Cardoso Burle ou a seus sucessores, cOm a área de 896,00 m2;
ao Sr. Carlos A. de Andrade Médicis oiJ a seus sucessores, com a área d~
1.030,40 m2; ao Sr;' Wallace lngham ou a seus sucessores, com a área de
2. 775,00 m2; ao Sr. Andrade Médicis ou a seus sucessores, com a área de
5.022,00 m2; a D. Caritina Sinden ou a seus sucessores, com a área de
25.935,17 m2; ao Dr. José de Andrade Médicis ou a seus sucessores, com a
área de 5.408,93 m2; ao Dr. José Queiroz ou a seus sucessOres, com a área
de 9.4:65,39 m2; ao Sr. A-ntônio Brennand ou a seus sucessores, com a área de
2. 669,24 m2; teri-enos êstes todos que perfazem a área de 529, 692,23 m2;
tudo conforme consta do processo protocolado sob número 3, 729-43~na Di-
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reteria de Obras do Ministério da AerOnáutica, no qual se encontram as plan~
tas respectivas que vão assinadas pelo Diretor de Obras dêsse Ministério,
Art. 2.0 Destinam-se êsses imóveis a instalações militares.
Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar as desapropriações respectivas na forma do art. 10 do decreto-lei n. 3. 365, de 21 de
junho de 1941 .
Art., 4.0 A despesa correrá pelos recursos constantes do decreto-lei número 5.609-A, de 22 de junho de 1943, inciso 5. 0 , revigorado pelo de n, 6.172-A,
de 6 de janeiro de 1944.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRE'rO N. 14. 608 -

DE

24 de

JANEIRO DE

1944

Autoriza nova denominação ,'para a Rádio Educadora S. A.
O Presidente da República, usando da z,tribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a Rádio Educadora do Brasil S. A., concessionária do serviço de rOOiodifusão, de conformidade com o Decreto n. 804,
de 8 de maio de 1936, a adotar a denominação de Rádio Tamoio S. A.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DEC~ETQ

N. 0 14.608-

DE

24

DE JANEIRO DE

1944

Altera Tabelas Numéricas de Extranumerário mensalista de diversas repartições do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a do Departamento Federal de Compras, do Ministério da Fazenda, e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 FicaO) transferidas, no II/Iinist6rio do Trabalho, Indústria e Comércio, de confornlidade com as relações anexas, da Tabela Numérica de Extranumerário mensalista do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, para a do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, uma função de auxiliar de escritório, referência X, e, da Tabela de Extranumerário
mensalista do Instituto Nacional de Tecnologia, para a Tabela Suplementar
. da Administração do Palácio do Trabalho, do Departamento de Administração, uma função de mestre, referência XVI.
Parágrafo único.· As funções a que se refere o presente artigo conti
nuarão ~reenchidas pelos respectivos ocupantes, de conformidade com a re~
lação nominal anexa,
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Art. 2.0 Fica transferida, da Tabela Numérica de Extranumerário men~
salista do Instituto Nacional de Tecnologia, do Ministério do Trabalho, In~
dústria e Comércio, para a do Departamento Federal de Compras, do Mi~
nistério da Fazenda, uma função de técnico de laboratório, refer&ncia XVI,
que continuará preenchida pelo respectivo ocupante, de conformidade com as
relações anexas.
Parágrafo único. A despesa com a execução do disposto neste artigo,
na importância de Cr$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação 11 Pessoal
Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do orçamento do Ministério da Fazenda para 1944.
Art. 3.0 Ficam suprimidas, na Tabela Numérica de· Extranumerário
mensalista do Departamento de Justiça do Trabalho, do Conselho Nacional
do Trabalho, de conformidade com a relação anexa, duas funções de praticante de escritório, referência VI; na Tabela Numérica de EJ..1:ranumerário
mensalista do Instituto Nacional de Tecnologia, duas funções de técnico de
laboratório, referência XII, e, na Tabela Suplementar de Extranumerário
mensalista, dêsse mesmo Instituto, u'ma função de serv~ente, referência VIII.
Art. 4.0 Ficam criadas, nas respectivas Tabelas Numéricas de Extranumerário mensalista, de conformidade com as relações anexas, as seguintes
{unções:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INDÚSTRIA E
1
8
4
2
1
1
4

COMÉRCIO

fotógrafo auxiliar, referência X
auxiliar de escritório, referência VII
auxiliar de escritório, referência VIII
auxiliar de escritório, referência IX
auxiliar de escritório, referência X
auxiliar de escritório, referência XI
praticante de escritório, referência VI
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

2
2
2
4
3
3 2 1
1
1
1

metrologista auxiliar, referência XIII
metrologista auxiliar, referência XIV
metrologista, referência XVII
prático de engenharia, referência XII
prático de engenharia3 referência XIII
mestre, referência XIII
mestre, referência XIV
mestre, referência XV
mestre, referência XVI
auxiliar de escritório, referência VII
auxiliar de escritório, referência VIII

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
4

2
2
2
1

auxiliar de escritório, referência
auxiliar de escritório, referência
auxiliar de escritório, referência
auxiliar de escritório, referência
fotógrafo auxiliar, referência X

VII
VIII
IX
X
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Art, 5.0 A despesa, no presente exercício, coro a execução do disposto
nos arts. 3.0 e 4.0 dêste decreto, na importância de Cr$ 421.200,00 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos cruz!3iros) anuais, côrrerá à conta da
Verba 1 Pessoal, Consignação li Pessoal Extranumerário, Subconsig~
nação 05 Mensalista, do_ orçamento do :Ministério ào Trabalho, Indústria e Comércio para 1944.
Art. 6.0 Êste decreto entrará ém vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

Alexandre Marcondes Filb.o.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMÉRCIO

~

DEPARTAMENTO NACIONAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

li'

~

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTJ

.

~
H

H

Número
de
funções

Séries funcionais

Número
de
funsões

Séries funcionais

Referência

Tabela

Numérica

' 14 Auxiliar de escritório.

VII

Numérica

5 Auxiliar de escritório.

VIII

Númérica

9 Auxiliar de escritório.

Vlll

Numérica

3 Auxiliar de escritório.

IX

Numérica

5 Auxiliar de escritório.

IX

Numérica

Auxiliar de escritório.

·x

Numérica

3 Auxiliar de escritório.

X

Numérica

·I

XI

Numérica

3

Auxiliar de escritório .

XI

Numérica

3/Praticante de escritódol

VI

VI I

Numérica

I

Numérica

I

I

I
I

Numérica

I
I

~

m

"'o

VII

2 Auxiliar de escdtório

~

Tabela

6 Auxiliar de escritório.

2

"'

Referência

71 Pra:icante

de escritório[

1 /Fotógrafo:auxiliar

.... ,

X

'"

§

""
"§""
~

~

"'""

~

"'o

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

SITUAçÃO ATUAL

Númem
de
funções

I
I

Séries funcionais

SITUAçÃO PROPOSTA

Referência

Tabela

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

>

2l

m

1 Auxiliar de escritório.

VII

Numérica

2 Auxiliar de escritório.

VII

Numérica

1 Auxiliar de escritório.

VIII

Numérica

2 Auxiliar de escritóri6.

VIII

Numérica

1 Auxiliar de escritório.

IX

Numérica

1 Auxiliar de escritório.

IX

Numérica

1 Auxiliar de escritório.

X

Numérica

1 Auxiliar de escritório .

X

Numérica

1 Auxiliar de escritório.

XI

Numérica

1 Auxiliar de escritório.

XI

Numérica

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

XIII

Numérica

9 Mestre

XIII

Numérica

XIV

Numérica

8 Mestre

XIV

Numérica

XV

Numérica

4 Mestre

XV

Numérica

XVI

Numérica

2 Mestre

. .... ······ ..
. ........ ·····
. ............
.............

XVI

Numérica

6 Mestre
6 Mestre

3 Mestre
2 Mestre

'

"o
'"

i

!:á

"

I

2 Metrologista-auxiliar ••

XIII

2 Metrologista-auxiliar , .

XIV

21Metrologhta ....•...

·I

I

XVII I

Numérica
Numérica

Numérica

--4 Prático de engenharia.

3 Prático de engenharlà.

XII

,NUmérica

XIII

Numérica

2

.

"'

I

"

8 Técnico de laboratódol

XII

Numérica

6 Técnico de laboratório

XII

Numérica

o

7 Técnicõ de laboratório\

XVI

Numérica

6 Técnico de laboratório

XVI'

Numérica

j

VIII

Suplem.

IX

Suplem.

1 Servente
1 Servente

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

1 Servente

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

IX

I

Suplem.

e
D
(j

~

i3

~

"'

~

-

"'"'
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

I

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

I

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

5 Auxiliar de escritório

.I

Auxilia'

10

I

de escdtódo ·1

VII

Numérica

VIII

NumériCa

7 Auxiliar de escrit6rio.

IX

Numérica

6 Auxiliar de escritório

X

Numérica

5 Auxiliar de escritório.

Numérica

3

I

4

Auxiliar de escritório .1

4 Auxiliar de escritório

31Auxi!ia'

.

.I

de escdtódo.

i
'

XI

I

.I

Auxiliar de escritório.
-

1

~

m

.

6 Auxiliar de escritório.)

Tabela

-

--

-

VII

Numérica

VIII

Numérica

IX

Numérica

X

Numérica

XI

Numérica

-

IFotóg,afo-auxi~ia'- ... ·I

X

'

Numérica

"'o
g
'"""

§""
~

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DO PALÁCIO DO TRABALHO

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

>

a

'
Número
de
funções

Séries funcionais

I
3 Mestre

1 Mestre
1 Mestre
1 Mestre

-I

I

""'""'"'!
. . . . . . . .. . . . .I
.............
.............

I

XIII
XIV

Número
de
funções

Tabela

Referência

I

Numérica
Numérica

i

I

Séries funcionais

Referência

Numérica

"
!;1

31Meeüe

.............I

XIII

Numérica

1 Mestre

. . . . . . . . . . . . .I

XIV

Numérica

XV

Numérica

XVI

Numérica

1 Mestre

I

1 Mestre

1 ]Meeüe

g
;g

I

.............I
I

XV

I.

Tabela

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

XVI
-·-~--·-

.............II

XVI

~

".,ê

~

Numérica
------

Suplem.

~

"'
"'

.

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO

~

DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DO TRABALHO

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
Sé~ies funç!o~ais

Referência

I'

31Praticante de escritório

I

'

'

VI

Núniero
de
funções

Tabela

1-

1

Nwnérica'

Séries funcionais

Tabela

Referência

IPra~cant~ de escritório I

'
VI

Num;érica

g

CONSELHO DE RECURSOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Número
de
-funções

Séries funcionais

"'"~

SITUAçÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Referência

Tabela

INúmero~-

I

de
funções

I

Séries funcionais

Refe•ência

Tabela

1 Auxiliar de escritório.

VII

Numérica

1 Auxiliar de escritório.

VII

Numérica

1 Auxiliar de escritório.

VIII

Numérica

1 Auxiliar de escritório.

VIII

Numérica

1 Auxiliar de escritório.

IX

NumériCa

1 Auxiliar de escritório.

IX

Numérica

1 Auxiliar de escritório.

X

Numérica

--------

-

-

-

~
o"

m

"
~

~

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DEPARTAMENTO FEDERAL DE COMPRAS

$ITUAÇÃO ATUAL

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

00

"'

g"
Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

Número
de
funções

rJ
Séries funcionais

Referênc~a

Tabela

~

§"'
~

-

-

-

-

1 Técnico de laboratóri,o

XVI

Numérica

~

"'
"'
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Relação nominal a que se referem o parágrafo único do art. ·1. 0 e o
art. 2. 0 do decreto n. 1.4.609, de 24 de janeiro de 1.944
OCUPANTES. DAS FU~ÇÕES TRANSFERIDAS DE TABELA

Do Instituto Nacional de Tecnologia para a Administração do. Palácio
do Trabalho

1 -

mestre, referência XVI
Paulo Paiter.

Do Departamento Nacional da Propriedade Industrial para o Conselho
de Recursos da Propriedade Industrial

1 -

Auxili:;,r de escritório, referência X.
Carlos Joaquim de Castro Barbosa.

Do Insiituto Nacional de Tecnologia para o Departamento Federal de Compras

1 -

técnico de laboratório, referência XVI.
Odilon ·Silvestre.

DECRETO N. 14.610 -

DE

24

DE JANEIRO DE

1944

Altera as Taheias, Numérica e Suplementar, de Extranumerário mensalista da
Escola Naval, da Diretoria do Ensino Naval, do Ministério da Marinha

O Presidente da República, usalldo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica suprimida, na Tabela Numérica de Extranumerário mensalista da Escola Naval, da Diretoria do Ensino Naval, do Ministério da Marinha, uma função de Coadjuvante de Ensino, referência XV.
Art. 2.° Fica criada, na mesma Tabela Numériéa de Extranumerário
mensalista, uma função de Zelador, ref~rência VI.
Art. 3.° Ficam transformadas em quatro funções de Zelador, referência
XV, e incluídas na Tabela Su:glementar, as quatro funções de Coadjuvante
de Ensino, referência XV, existentes na Tabela Numérica de Extranumerário
mensalista da Escola Naval,
Parágrafo único. As funções 1 a que se refere êste artigo, continuarão a
ser exercidas pelos atJ.Jais ocupantes.
Art, 4.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 19441 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
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DECRETO N. 14.611 -

DE

24 DE

JANEIRO

DE 1944

-Altera as Tabelas Numéricas de Extranumerário mensalista de diversas repar.
tições, ·a Tabela Suplerp.entar de Extranumerário mensalista da Divisão
do Pessoal Civil e suprime a Tabela Numérica de E1-:tranumerárío· mensalista do Comando Naval de Mato Grcsso, do Ministério da JYiarinha.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, de conformidade com as relacões anexas, a
Tabela Numérica de Extranumerário mensalista do LaboratóriC: de Provas de
Material, da Diretoria de Engenharia Naval, a Tabela Numérica de Extra~
numerário mensalista do Departamento de Educação Física, da Diretoria do
Ensino Naval, a Tabela Numérica de Extranumerário mensalista da Capitania
de 1.a classe no Estado de São Paulo, da Diretoria de Marinha Mercante, e a
Tabela Suplementar da Divisão do Pessoal Civil (D. P.-7), da Diretoria do
Pessoal, do Ministério da lVI:arinha.
Art. 2.° Fica suprimida a Tabela Numérica de Extranumerário mensalista do Comando Naval de Mato Grosso, do mesmo Ministél'ie.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de.·1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Henrique A. Gttilhem.
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DECRETO N. 14.612 -

DE

24

DE JANEIRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que -lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abri~ de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 3 cargos da classe E da carreira de Enfermeiro, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em viitude da promoção de Maria Cecí de Moura e Albuquerque, Valquiria

Ferreira de Oliveira e Ofélia Soares Pereira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do Quadro Permanente do
mesmo Ministério.
~rt.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETÚLIO

Gustavo

DECRETO N.

14.613 -

DE

24

VARGAS.

Capanema.

DE JANEIRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O P!·esidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrroos do art. 1.0, alínea n, do de·
ereto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe G da carteira de Médico, do
Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da promoção de Mário de Queiroz, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República,
GETÚLIO

Gustavo

DECRETO N,

14.614 -

VARGAS,

Capanema.

DE 24 DE ,JANEIRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 ,- alínea n, do decreto-lei n, 3, 195, de 14 de abiil de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe 4 da carreira de Patrão, do
Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude

143

ATOS DO PODER EXECUTIVO

da promoção de Sebastião Xavier de Araújo, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Gustavo Capanema,

DECRETO N.

14.615 -

DE 24 DE JANEIRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmo.s do art. 1.0 , alínea n, do decreto-lei n, 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art, 1.° Ficam suprimidos 6 cargos da classe C da carreira de Ateudente, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da promoção de Casemiro Vida! de Andrade, Noé Gomes, Dalva
Rezende Morato, José Lino da Silva e Felismino Mendes da Silveira e demissão de Nancí Miranda Nailor, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art, 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independên~ia e 56. 0
da República.
.
GETÚLIO

VARGAS.

Gustavo Capanema,

DECRETO N. 14.616- DE 24 DE JANEIRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos tên:Uos do art, 1.0 , alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 6 cargos da classe H da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde,
vagos em virtude da promoção de Marina Roxo Dutra da Fonseca, Anatólia
de Meira Lima, Hamilton Teixeira Pinto, José Carlos de Moura Rodrigues, Marieta Rigaud de Sousa e Otília Rosa Vieira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do Quadro Permanente
do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da Repllblica.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema ,
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DECRETO~LE!

N. 14.617-

DE

24

DE JANEIRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do decreto-lei n. _3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 3 cargos da classe D da carreira de Artífice,
do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos em virtude da promoção de Pedro Augusto Ferreira e José Cerqueira Gama; e
demissão de José Menezes, ficando sem aplicação a dotação correspondente.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO N. 14.618- DE 24 DE JANEIRO DE 1944
Suprime cargos extintos.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do de.
creto·lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 6 cargos da classe C da carreira de Guarda
Sanitário, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da promoção de Manuel de Almeida, Francisco Ferreira Alves,
Messias Machado Alves, !sidra de Lima Machado, Norival de Oliveira e
Estácio Viana, ficando sem aplicação a dotação correspondente.

Art. 2. 0 Revogam.se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO N. 14.619- DE 24 DE JANEIRO DE 1944
Suprime cargos extintos
O Presidente da República,' usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra 8.) da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do decreto·lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 2 cargos de Assistente, padrão I, do Quadro
Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos em virtude da exo·
neração de Adair Eiras de Araújo (Faculdade de Medicina de Pôrto Alegre);
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e transferência para outro cargo de Edmundo Martins Câmara (Faculdade·
Nacional de Medicina), ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 '
da República .
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO

14.620 -

N.

DE

24

DE JANEIRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, Ieüa a, da COnstituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do decretolei n. 3.'195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 8 cargos da classe E da carreira de Escritu~
rário do Quadro Suplementar do Ministério da· Educação e Saúde, vagos-· em
_virtude da promoção de Newton Teixeira Campos, Oscar Carvalho Castro, An-..._
tônio José Fernandes, Benedito de Sousa Lima, Demóstenes dos Santos Milanez, Firmino Borges da Silva Rosa, Alcides Muniz Serpa e José Francisco da
Silva, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente
do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0

Revog'am-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
'!l.
GETÓLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 14.621-

DE

24

DE JANEIRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

C<·

art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do decretolei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe D da carreira de Motorista, do
Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude da
prOmoção de J airne da Silva Viana, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d<'l
República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanerna.
Col. de Leis -

Vai. II

Jl. 10
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DECRETO N. 14.622 -

DE

24

DE JANEIRO DE

1944

Suprime çargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do decreto~
lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe I da carreira de Técnico de
Laboratório, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago
em virtude do falecimento de Paulo Francisco Schirch, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do Qu<;\dto Permanente do
mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
~epública.

GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 14.623- DE 24 DE JANEIRO DE 1944
Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, .e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do decretaM
lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 8 cargos da classe B da carreira de Servente,
do Quadro Suplem€ntar do Ministério cla Educação e Saúde, vagos em virM
tude da promoção de Joaquim Alves, Dulce IViartins Coelho, Alfredo Martins,
Manuel de Oliveira, Iliiádo Joaquim Ramos, José Sanches Reis e João Teodoro
da Silva; e falecimento de Euclides Có, ficando sem aplicação a dotação corM
1·espondente.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 14.624- DE 25 DE JANEIRO DE 1944
Suprime cargo extinto

O Preúdente do. República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do
deéreto-1ei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.o Fica suprimido 1 cargo de Tesoureiro (Delegacia Fiscal do
Tesouro Nacional no Estado de Minas Gerais) Padrão J do. Quadro Suplementar Q.o :r...Hnistério da Fazenda, vago em virtude do falecnn~nto de Hen-
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zique Gustavo Tamm, devendo ·a dotação correspondente ser levada a crédito Qa Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contráriq.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
.da República.
GETÚLIO VARGAS,

A. de Sousa Coste..

DECRETO N. 14.625

~ DE

25

DE JANEIRO DE

1944

E:z.tingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
:art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do
-decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decret~:

Art. 1.° Ficam extintos 16 ·cargos da classe 4 da carreira de Escriturário ( 1) do Qundro Suplementar do Ministério da Fazerida, vagos em virtude da promoção de Alcides Nioreira de Sousa, América Cabral, Dante
.Ramos, Dirceu Crispim, Estádo Dutra Goula.rt, Fernando da Silva Pereira
Leal, Jaime Alfaia da ~/lata Araújo, J cão Batista de Andrade Costa, José
Romangueira Muniz Martins, José Sidônio Rodrigues, Josias Casado de Lima,
-Maria Raimunda Bastos dos Santos, Oscar Iviedeiros Júnior, Otacílio Garcia,
Vicente Pompeu Arruda c de Vespasiano Cortez de Mesquita, devendo a do.te.ção co:rrespor:dente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do -referido Ministério.
Art. 2.0 Revcgam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
.da República,
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N.

14.626 -

DE

25

DE JANEIRO DE

1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da RepCtb!ica, usando da atribuição que lhe confere o
.art. 74, letra a, da Constitui.ção, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do
decreto-lei n, 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintcs 4 cargos d::~ classe G da carreira de Dactilógrafo
.do Quadro Permanente do J11inistério da Fazenda, vagos em virtude da aposeP..tadoria .de A!da de Paiva Guimsrães Ferreira, Brnnca Hemiqueta IV'l:aria
<le Faria e Odete Glória Barbosa e da transferência de Carmen de Oliveira
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Santos, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta..,.
Corrente do mesmo Quadro do referido Ivlinistério.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1944.·, 123.0 da Independência e 56.o-

da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 14.627 -

DE 25 DE JANEIRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer-s o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alíP..ea n, do.
decreto-lei J.?.· 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe 2 da carr-eira de Contínuo
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da promoção de Má-do da Rocha Marques, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente do Quad:ro Permanente do mesmo Ministério.
Art.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro; 25 de janeiro de 1944, 123.0 da Independênda e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa,

DECRETO N, 14.628 -

DE 25 DE JANEfRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do a1·t. 1.0, alínea n, do
decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe 8 da carreira de Zelador do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da promcção
de Antônio Joaquim Fernandes, devendo a dotaç8o correspondente ser levada a Crédito da Conta-Corrente do QuadLo Permanente do mesmo Ministério.'

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.
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DECRETO N, 14,629. -

DE

25 DE JANEIRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
m·t. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art, 1.o, alínea n, do
·decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fic'am suprimidos 4 cargos da classe D da carreira de Escrivão
·do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da pro·moção de Abílio Bezerra Monteiro, Alvino Francisco dos Passos, Antônio
Vicente Ferreira e de José Álvares Pereira, devendo a dotacão corresnondem:e
-ser levada a crédito da Conte-Corrente do Quadro Porm~anente d~ mesmo
Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
-da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. !4., G30 -

DE

25 DE JANEIRO DE 19.1,4

Suprime cargos extintos
O Presidente da RepÚblica, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do f'lrt. 1.0 , alínea -n, do
-rlec1·sto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 7 cargos da classe F da carreira de Escr:i.~
tmário (decreto~lei n. 145, de 1937), do Quadro Suplementar do Ministério
-da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Ângelo de Sousa Loureiro,
Celso Faria, Corinto Barbosa, José Luiz Ribeiro, José Pereira de Miranda,
1\1cacir Gomes dos Reis e de Paulo Moreira Soares, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente
do mesmo Ministério .
Art, 2.0 Revogam-Se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
.da Hepública.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 14.631- DE 25 DE JANEIRO DE 1944

Suprime

car~os

extintos

O Presidente da: República, usando da atribuição Q.ue lh.e confere o
:.art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do
decreto-lei n. 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 3 cargos da classe 7 da carreira de Escrltud.rio (decreto-lei n. 145, de 1937), do Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda, vago em virtude da promoção de Harrison Bezerra, Jacó Benaion
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e de Renan Bugalho de Medeiros, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta~Corrente do Quadro Permanente do mesmo Mi-nistério .

..A...rt. 2.0

Revogatn~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de janeirO de 1944, 123.0 da Independência e 56.c·
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa. Costa.

DECRETO N. 14.632 -

DE

27

JANEIRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere ú"
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos 77 cargos de Assistente, padrão I, do Quadroo
Suplementar do Ministério da Educação .e Saúde, vagos em virtude do disposto nos artigos 3.0 e 4. 0 do decreto n. 14.243, de 9 de dezembro de 1943,
que eram ocupados por Aldrovando de Vasconcelos, Alexandre Leal Costa,
Audemaro Silvino Pinto Guimarães, Antônio de Menezes Dourado, -Bernar-dino Brandão Nogueira, Carlos Edmundo Chenaud, Cícero Adolfo da Silva,
Eser Americano da Costa, Fernando Luz Fi!ho, Henrique Diniz Gonçalves,
Fernando Ivíarques Lima, .T aime Cardoso de Azevedo Fernandes, Jaime dos
Santos Seabra, Jorge Andréa dos Santos, José Coelho dos Santos, Jorge Leocádio'
de Oliveira, José Luiz Pinto, José Silveira, João FortUna Andréa dos Santos,
Luiz Rogério de Sousa, Milton Teixeira de Azevedo, Ne!son Pita -r-.1artins,.
Ofélia Brito Gaudenzi, Otávio Garcez de Aguiar, Osvaldo Rodrigues Vieira.
Pio Lopes Pimentel Bitencourt, Renato Guimarães Teixeira, Roddg:o Vasco·
da Gama, Rui Santos, Teonilo Uzeda de Amorim, Tomaz Dias Machado,
Virgílio Lamaignere de Menezes e Venceslau Pires da Veiga (Faculd<.J.de d&·
Medicina da Bahia); Antero do Prado Lisboa, Apolo Correia Gemes, Argemiro Dorneles, Ari Barcelos Ferreira, Artur Coelho Borges, Artur San-taiana. Mascarenhas, Carlos Augusto Machado Carrion, Breno Salgado Martins, Carlos de Brito Velho, Carlos Candal dos Santos, Celso César Papaléo,.
César José dos Santos, Coradino Lupi Dua1·te, Darcí Farias Lima, Darcf
José da Rocha, Daví Manuel da Silva Neto, Décio de Almeida MartinS:
Co·sta, Eduardo de Assís Brasil, Gert Eduar-do Seco Eichenberg, Hamilton
Santos Pereira, Hélio Lopes de Medeiros, Humberto Lubisco, José dos A~'-jos
Vasconcelos, Jaime Guimarães Domingues, João de Almeida Antunes, JoãcCarlos Gomes da Silveira, José Carlos Fonseca Milano, Jos2 Eboli, Kester
\Vilson Sefton, Luiz Soares Sarmento Barata, Manuel Madeira da Rosa,
I•.1á:rio Tompson Flores, Nelson Martins Nunes, Osn1ar Pila, Paulo Luiz Viana.
Guedes. Pedro .Álvaro José Sirângelo, Perí Riet Correia, Rafael Cabeda Sobd~
nJ::tQ, RuiLauer Simões, Tasso Vieira de Faria, Tenack Wilson de Sou~a, Va.ide~·
mãr da Silva Job, Vitor Rebelo Miranda e Vitor Salaza:r Rangel (Faculdad8 de:
P..Jfedicina de Pôrto Alegre) , ficando sem aplicação a dotação correspo!1dente.
Art. 2.0 Rev_ogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e Só.C'
da República.
GETÚLIO VARGAS.
Gustavo Capa.nema.
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DECRETO N. 14. 633 -

DE 27 DE

JANEiRO

DE 1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1,0 , alínea n, do decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 18 cargos de Assistente, padrão I, do Quadro
Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagps em virtude dodisposto nos artigos 1.0 e 4.0 do decreto n. 14.243, de 9 · de dezembro de
1943, que eram ocupados por José .Maria Chaves, Leopoldo América· Miguez de Melo, Rafael Armando Cresta de Barros (Escola Nacional de Química); Artur Loureiro Fernandes, Agripino E ter, Benjamim Constant NeveS:
Gonzaga, Carlos Ferreira Amaro, Celso Soares Dutra, Cláudio Ferreira de
Melo, João de Oliveira Samuel, José Édimo Soares Martins, Luiz CarlosViana, Paulo Macedo, Pedro Richard Filho,. Roberto Álvares Armando, Roberto Cardoso Fontes, Tomaz Giobert Newlands e Valdemar Delvau."t Pinto
Coelho (Faculdade Nacional de Odontologb.), ficando sem aplicação a dotação correspondenü~.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS •.

Gustavo Capane:ma.

DECRETO N. 14.634- DE 27 DE

JANEIRO

DE 1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que ihe confere 0:
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrrnos do art. 1.0 , alínea n~ do deA
ereto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 46 cargos de Assistente, padrão I, do Quadro
Supfementar do MiniStério da Educação e Saúde, vagos em virtude do disposto nos artigos 2.0 e 4.0 do decreto TI. 14. 243, de 9 de dezembro de 1943.
qu~ eram ocupados por Agostinho Acioli de Sá, Antônio José da Costa Núnes,
Antônio I\1:anue1 de Siqueira Cavalcanti, Darcí Aleixo Derenusson, Domingos
Otávio Jacobina Lacombe, "Edgar Coelho Rodrigues, Edgar Soares de Queiroz Ribeiro de Castro, Enzmann J aciobá Pitombo Cavalcanti, Flávio Henrique Lira da Silva, Hemique Crbtino Cordeiro Guen-a, Hilmar Medeiros
Silva, Joaquim Avelar, Nestor de Oliveira Júnior, Oscar Oliveira, Oton Nogueira, Paulo da Silva Moura, Pompeu Barbosa Acioli, Roberto Muniz Gregorí, Silvia Vacani da Mata Rez2cnde, Valdemar Verneck M8chado e Wilson
Ribeiro Goncalves (Esccla Nacional de Engenharia), Adernar Lazari.ni de
São Tiago, Antônio Rodrigues de Melo, Augusto Duarte Pinto, Bruno Alípio
Lobo, Brnim Jorge, Eurídice de Magalhães Bo1ges Fortes, Everardo Coelho
P6rto Rocha, Flávio Alva's de Sousa, Iracema de Freitas, João Batista de An·
drade Sousa . .T oão Floriano dos Santos Lima, Jorge Braga de Niemeier, José
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Moura Gonçalves, .José Ribeho Portugal, José Teixeira de Matos, José Tiers
Pinto, José Vitor ·Rosa, Lauro Solero, Manuel Leite de 1\tlorais Melo, Nican~
dro Ildefonsó Bitencourt, Nuno de Andrade :rviagalhães, Olinto de Castro,

Oscar Ferreira da Silva Júnior, Salim Franciss e Sílvio de Abreu Fialho
(Faculdade Nacional de Medicina), ficando sem aplicação a dotação correspondente.

Art. 2.0 Revogam-se a's disposições en1 contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de' 1944, 123.0 da Independência e 56.0
-da República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 14.635-DE 31

DE JANEIRO DE

1944

.Apeava Os novos estatutos da "Great Ameâcan Insurance Company", com
sede em New York

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
::11rt. 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.0 Ficam aprovados os novos estatutos da "Great American Insurance
·Company", com sede em New York, Estados Unidos da América do Norte,
autorizada a operar em seguros e resseguros terrestres e marítimos pelo Decreto
.n.O 15,690, de 21 de setembro de 1922, conforme os documentos que a êste
-acompanham.

Art. 2.0 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regula=mentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que
.alude o presente decreto.

Art. 3.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de- 1944, 123.0 da Independência e 56.0
!-da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 14.636- DE 31 DE

JANEIRO

DE 1944

-Aprova a alteração introduzida nos estatutos da. Companhia de Seguros uGa·
rantia Industrial Paulista", pela assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 27 de fevereiro de 1943

:letra

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

Art. 1.0 Fica aprovada a alteração introduzida nos estatutos da Compa·.nhia de Seguros "Garantia Industrial Paulista", com sede na Capital do Es'ta:do de São Paulo, autorizada a operar em seguros e resseguros- de acidentes
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dO trabalho pelo Decreto n. 16.638, de 2 de dezembro de 1924, e em seguros
resseguros dos ramos elementares pelo de n. 10.528, de 29 de setembro
de 1942, Conforme deliberação da assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a· 27 de fevereiro de 1943.

·B

Art. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a
que alude o prese."1te àecreto,
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETÚLIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 14.637- DE 31 DE JANEIRO DE 1944

.Aprova, com modiiicaç.ões, gs novos estat-utos da Companhia de Seguros "União
Panificadora", adotados pela assembléia geral extraordinária de acionistas,
realizada a 12 de maio de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
·art. 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Ficam aprovados os novos estatutos da Companhia de Seguros
"União Panificadora", com sede na cidade do Rio de Janeiro, autorizada a
operar em seguros e resseguros de acidentes do trabalho pelo Decreto n. 0 836,
de 20 de maio de 1936, conforme deliberação da assembléia geral extraordinária
.de acionistas, realizada a 12 de maio de 1943, mediante as condições abaixo:
I -

Os estatutos são aprovados com as seguintes alterações :

a) no art. 9.0 § 5.0 , suprimam-se as palavras "sob pena de nulidade";
b) no art, 20, letra

a, eliminem-se as palavras "a diretoria ou",

II - As alterações consignadas na cláusula precedente deverão ser aprovadas em assembléia geral extraordinária de acionistas, dentro do prazo de
·sessenta (60) dias, contados da publicação dêste decreto.
Art. 2. 0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autoFização a que
..alude o presente decreto,
Art, 3.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
-da República.
GETÚLIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0 14.638 -

DE

31

DE JANEIRO DE

1944

Outorga a Waldemiro JiVerneck concessão para o aproveitamento da enerd,ict
hidráulica da cachoeira sem nome, situada no rio d' Areia, distrito de
Guarapu::J.vinha, município de igual nome, Estado do Paraná
O Presidente da República, us~ndo da atribuição que lhe corlfere oart. 74, ~línea a, da Constituição, e nos têrmcs do art. 150 do Código de,
Águas (Decreto n. 0 24.643, de 10 de julhO de 1934), decreta:

Art. 1.0 É outorgada a Waldemiro VJ'erneck, respeitados os .direitos
de terceiros anteriormente adq~iridos, concessão para _o aproveitamento de·
energia hidráulica da cachceira sem nome, situada no rio d' Areia, no distrito ·de Guarapua.vinha, município de igual nome, ·Estado do Paraná, até
a potência de cento e oitenta e seis ( 186 KVV) quilowatts, correspondente·
à ~lltura de queda de dezesseis metros e cinqüer;ta centímetros ( 16,50- m) eà desca:.-ga de mil centa e cinqüenta ( 1. 150) litros por segundo,
_ Parágrafo único. O aproveitamento destina-se à utilização de energia'
mecânica para uso exclusivo do concessionário.
Art. 2.0
obriga-se a:

Sob pena de caducidade do presente título, o concessionário·

I Registrá-lo na Divisão de Águas, dell'tro do prazo de sessenta
(60) dias após a sua publicação.

li Apresentar em três (3) vias, dentro do prazo de um (1) ano,
contado da data do registro d&ste Decreto, na Divisão de Aguas:
a) dados sôbre o regime do curso d'água a aproveitar, principalmente
os relativos à descarga de estiagem e à de cheia, bem como à variação
do nível d'água a montante e a jusante da fonte de -energia a ser aproveitnda;
b) planta, em escala razoável, da área onde se fará o aproveitamento
da energia, abrangendo a parte atingida pelo remanso da barragem, e
perfil do rio a montante e a jusante do local do aproveitamento;
c) método de cálculo de barragem, projeto, épura e justificação do
tipo adotado, dados geológicos relativos ao terreno em que será construída
a barragem, cálculo e dimensionamento das comportas, adufas, tomada dágua
e canal de derivação, seções longitudinais e transve:.-sais; orçamento; disposições que assegurem a conservação e a livre circulação dos peixes;
d) conduto forçado; cálculo e justificação do tipo adotado, planta e
perfil com tôdas as indicações necessárias e observância das esca!as seguintes: para as plantas, um por duzentos (1:200), para os perfís, horizontal, um por du'zentos (1:200) e vertical, um por cem (1:100), cálculo
e desenho dO assentamen:to e fixação dos blocos de ancoragem, orçamento;
e) edifício da usina: cálculo, projeto e orçamento; turbina: justificação
do tipo adotado, seu rendimento em diferentes cargas em múltiplos de 1!4
ou 1/8 até plena carga, indicação da velocidade característica de embalagem ou disparo, sentido de rotação e indicação da velocidade com 25, 50
e 100% de carga; características de seu regulador e aparelhos de medição;.
desenho da turbina e discriminação do tempo de fechamento, canal de fuga,
etc., orçamentos respectivos;
/) me;:::wria1 justificativo, incluindo orçamento global e detalhado de
tôdas as partes do projeto.
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III Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica
que forem determinadas pela Divisão de Águas.

IV Assinar o contrato disciplilmr da concessão dentro do prazo de
sessenta (60) dias, contados da data em que for publi;ada a aprovação da
respectiva minuta pelo ~.tfinistro da Agricultura.
V Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins
de registro, até trinta (30) dias depois de registrado no Tribunal de Contas,.

Parágrafo único. Os prazos, a que se refere êste artigo, poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de~ Águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art, 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será prepa~
reda pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agri~
cultura,
Art. 4. 0 O concessionário fica obrigado. a construir e mante;r nas pro~
ximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando for determinado
pela Divisão de Águas, as instalações necessárias a observações linimétricas
e medições de descarga do curso d'água que vai utilizar e a realizar as
observações de acôrdo cem as instruções da mesma Divisão.
Art. 5. 0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas ..
Art, 6.0 Find8 o prazo da conces.:>ão, tôda a propriedade do concessio~
nário que, no momento, existir em função exclusiva e permanente da utili~
zação da energia mecânica referente ao aproveitamento concedido, reverterá
para o Govêrno do Estado do Paraná, mediante indenização na basedo
cu.;:to histórico, isto é, do c2pital efetivamente invertido, menos a de~
preciação.
§ 1.0 Se o Estado do Paraná não fizer uso do seu direito a essa re~
versão, caberá s.o concessionário a alternativa de requerer, ao Govêrno Fe~
deral, seja a presente concessão renovada pela forma que, no respectivo
contrato, deverá estar prevista, ou de restabelecer, no curso d'água, às suas
e..xpensas, a situação anterior ao aproveitamento concedido,
§ 2.0 Para os efeitos do parágrafo anterior, fica o concessionário obrigado a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Est3do do
Paraná, e a entrar cem o requerimento de prorrogação da concessão ou o
de desistência desta até seis ( 6) meses antes do término do respectivo
prazo..

Art. 7. 0 O concessionário gozará, desde a data do registro a que se
refere o art. 5.0 e enquanto vigorar esta concessão, doS favores constantes
do Código de Águas e das lC:.s especiais sôbre a m~téria.
Art. 8. 0 O presente Decreto entra em ·vigor na data da sua publicação7
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República;
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 14.639 -

DE

31

DE JANEIRO DE

1944

Atttoriza a Companhia Fôrça e Luz de Minas Sul a ampliar as suas instalações hidroelétâcas, mediante a construção de uma barragem de acumulação sôbre o rio S, Miguel, no município de Santa Catarina, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74-, alínea a, da Constituição e nos têrmos dos decretos-leis ns. 2.059,

-de 5 de março de 1940, arts. 1.0 e 2.0 , e 3, 365, de 21 de junho de 1941,
mts. 3.0 e 15, e tendo em vista o que requereu a Companhia Fôrça e Luz
Minas Sul,

Considerando que, pelo Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica-,
foi reconhecida a conveniência da ampliação das instalações hidroelétricas da
usina S. Miguel, no município de Santa Ca,tarina, Estado de Minas Gerais>,
de'creta:
Art. 1.0 A Companhia Fôrça e Luz Minas Sul fica autorizada a:

I - Construir uma barragem de acumulação, p1;.ra fins de regularização,
sôbre o rio S. Miguel, no município de Santa Catarina, Estado de Iviinas
Gerais, a jusante da já existente.

11 Desapropriar, com urgênciBI e de acôrdo com as plantas que
forem aprovadas, os terrenos a serem inundados pelo remanso da barragem.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade desta autorização, a Companhia Fôrça
e Luz :Minas Sul obriga-se a:

I - Registrar o presente título na Divisão de Águas, do Departamento
Nacional da Produção Minera•!, do Ministério da Agricultura, dentro- do prazo
de trinta (30) dias a partir de sua publicação.
II - Apresentar em três (3) vias, à mesma Divisão de Águas, dentro
de seis (6) meses contados· da data da publicação dêste decreto, todos os
detalhes exigidos pela mesma Divisão.

III - Obedecer, em ~odos os projetos,
competentes.

às especificações dos Órgãos federais

IV - Iniciar e concluir as obras nos prazos que forem determinados pelo
Ministro da Agricultura.
P2rágrafo único. Os prazos, de que trata êste artigo, poderão ser prorR
rogs.dos por ato do~ Ministro da Agricultura, ouvida a mencionada Divisão
.de Águas.
Art. 3.0 Êste decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadG.>3 as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
.República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N.0 14.640-

DE

31

DE JANEIRO DE

157
1944

Outorga a Luiz' Rossato concessão para o aproveitamento da energia hidráulica cie uma cachoeira, situada no rio Santo Antônio do Pinhal, distrito
da Caxias, município de i,gud nome, Estado do Rio Grande do Sul.
:N"ão foi publicado ainda no Diário Oficia] por falta de pagamento.

DECRETO N.0 14.641 -

DE

31

DE JANEIRO DE

1944

Outorga a Marieta Fontoura de Araújo coftcessão para o aproveitamento pro[J!·essivo da energia lu.diáu.lica da cachoeira denominada Salto Rocha, situada no rio Palmital, distrito de União da Vitória, município de igual
nome, no Estado do ParEnlÍ
·
O Presidente da Repúblic-a, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto n.0 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 É outorgada a !viarieta Fontoura de Araújo, respeitados os direitos de tercehos anteriormente adquiridos, concessão para o aproveitamento
progressivo da energia hidráulica da cachoeira denominada Salto Rocha, situada no rio Palmital, distd'w de União da Vitória, município de igual nom2,
no Estado do Ps.raná.
§ 1.0 O aproveitamento inicial será de trezentos e dez (310) quilowatts,
co:<respondentes à altura de queda de vinte e quatro (24) metros e à desR
carga de derivação de mil trezentos e vinte (1.320) litros por segundo.
§ 2.0 O aproveitamento destina·se à utilização de energia mecânica para
uso exclusivo da concessionária.
Art. 2.0
obrigaRse a:

Sob pena de caducidade do presente título, a concessionária

I - Registrá-lo na Divisão de Águas, dentro do prazo de trinta (30)
dias após a sua publicação.
II Apresentar, em três (3) vias, dentro do prazo de um (1) ano,
contado da data do registro dêste Decreto, na Divisão de Águas:
a) dados sôbre o regime do curso dágua a aproveitar, principalmente os
relativos à descarga de estiagem e à de cheia, bem como à variação do níR
vel dágua a montante e a jusante da fonte de energia a ser aproveitada;
b) planta, em escala razoável, da área onde se fará o aproveitamento da
energia, abrangendo a parte atir!gida pelo remanso da barragem, e perfil do
rio a montante e a jusante do local do aproveitamento;
c) método de cálculo da barragem, projeto, épl.lra e justificação do tipo
adotado, dados geológicos relativos ao terreno em que será construída a barR
ragem, cálculo e dimension<~.mento das comportas, adufas, tomada dágua e
canal de derivação, seções longitudinais e transversais; orçamento; disposiR
ções que assegurem a conservação e a livre circulação dos peixes;
d) conduto forçado: cálculo e justificação do tipo adotado, planta e perfil com tôdas as indicações ·necessárias e observância das escalas seguintes: para
as plantas, um por duzentos ( 1/200), para os perfis, horizontal, um por duzentos (1/200) e vertical, um por cem (1/100), cálculo e desenho do assentamento e fixação dos blocos de ancoragem; orçamento;
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e) edifício da usina: cálculo, projeto e orçamento; turbina: justificação
do tipo adotado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4
ou 1/8, até plena carga, indicação da velocidade característica de embala~
gem ou disparo, sentido de rotação e indicação da velocidade com 25, 50 e
100 por cento de carga; características de seu regulador e aparelhos de medição; desenho da turbiná e_ discriminação do tempo de fechamento, canal
de f'..lg<!, etc., orçamentos respectivos;
f) memorial justificativo, incluindo orçamento global e detalhado de tôdas as partes do projeto.

III -

Obedecer, em todos os projetes, às prescrições de ordem técnica

que forem determinadas pela Divisão de Águas.
IV Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
sessenta (60) dias, contados da data em que fôr publicada a aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultma,
V Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins
de registro, até sessenta (60) dias depois de registrado no Tribunal de Contas.
Parágrafo Único. Os prazos a que se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas do
Departamento Nacional da Produção Mineral.

Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 4. 0 A concessionária fka obrigada a construir e manter, nas proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando fôr determinado
pela Divisão de Água~::, as instalações necessári~s a observações linimétricas e
medições de descarga do curso dágua que vai utilizar, e a realizar as observações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pGlo pra2:o de trinta (30) anos
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas,
Art. 6.° Findo o prazo de concessão, tôda a propriedade da concessio·nária que, no momento, existir, em função exclusiva e permanente da utilização da energia mecânica refe:rentc ao aproveitamento concedido, reve1·terá
para o Município de União da Vitória, medi~mte indenização na base do custo
histórico, isto é, do capital efetivameqte invertido, menos a d~preciação.
§ 1.0 Se o Munidpio de tTnião da Vitória não fizer uso do seu di·reito a essa reversão, caberá. à concessioriária a alternativa de requerer seja
a presente concessão renovada pela forma que, no contrato já deverá estar
..prevista, ou de restabelecer, às suss expensas, no curso das águas, a sitll2.ção
anterior ao aproveitamento concedido.
§ 2. 0 Para os efeitos do pm-ágrafo nnterior, fica a concessionária obrigada a dar conheclmento ao Govêrno Federal da decisão do Município de
União da Vitória e a entrar com o requerimento de prorrogação de concessão,
ou o de desistência desta, até seis ( 6) mêses antes do término do respectivo
prazo.
Art. 7.0 A concessionária gozará, desde a data do registro a que se refere o art. 5.0 e enquanto vigorar esta conce3são; dos favores constantes do
Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 8. 0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 31. de janeiro de 1944, 123.0
·da República.

da Independência e 56.0

GETULIO

VARGAS,

Apolonio Sales.
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DECRETO N.0

14.642 -

DE

31

DE

1944

JANEIRO DE

.Autoriza a Prefeitura lYlunicipal de Carmo a construir uma linha de tra'l1smissão, sob a tensão nominal de 25.000 volts, entre a usina da ilha dos
Pombos, da Companhia de Caq·ís, Luz e Fôrça do Rio de janeiro, Limitada, e a cide.de de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 2. 059, de
.5 de março de 1940;
Considerando que, requerida pela interessada, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, decreta:

a

Art. 1.0 A Prefeitura 1\IIunicipal de Carmo fica autorizada
construir,
sob a tensão nominal de vinte e cinco mil (25.000) volts, uma linha de
transmissão, de nove (9) quilômetros, aproximadamente, de extensão, entre
a usina da ill:Ia dos Pombos, da Companhia de Carrís, Luz e Fôrça do Rio
·-de Janeiro, Limitada, e a cidade de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I - Registrar êste título na Divisão de Águas, do Departamento Nacional
da Produção l..áineral, do lVrinistério da Agricultura, dentro de trinta (30)
-dias, a partir da sua publicação.
II Apresentar à referida Divisão de Águas, dentro d0 prazo de cento
e oitenta ( 180) di~s, os estudos, projetos e orçamentos respectivos.
III Iniciar e concluir as obras nos prazos que fore!O'l determinados
pelo Ministro da P_gricultura.
Parágrs.ío único. Os p:rnzos, de que trata êste artigo poderão ser pror·:rogados por ato do Ministro da ~'\gricultura, ouvida a mencionada Divisão
de Águas.
Art. 3.0 O presente Decl"eto entra em vigor na data de sua publicação,
Tevogadas a3 disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRJi:TO N. 14.643 -

DE

1

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica a outorgar ao
Cotnandante da 2.a Zona Aérea os necessá:-ios poderes para requisitar
terrenos indispensáveis à defesa e à segurança nacionais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74 letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7.0 do
.decreto-lei n. 4. 812 de 8 de outubro de 1942, e as razões que foram apresentadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, de~reta:
Artigo único. Fica autodzado o Ministro de Estado dos Negócios da
Aeronáutica a outorgar cs necessários poderes ao Comandante da 2.a Zona
Aérea para requisitar: os terrenos inclusive benfeitorias que neles existirem,
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situados na Praia da Piedade, Recife, Pernambuco, pertencentes ao Sr. Júlio
de Albuquerque Maranhão ou a seus sucessores, com a área de 65.550,78 m2;
&o Sr. Cardoso Aires e Filhos ou a seus sucessores, com a área de 64.178,70
m2; ao Sr. V/allace Ingham ou a seus sucessores, com a área de 271.752,7&
m2; a D. Caritina Sinden ou a seus sucessores, com a área de 63.471,84 m2;
a D. Benedita Addobbatti ou a seus sucessores, com a área de 2.912,00 m2;
ao Sr. Artur E. Smith ou a seus sucessores, com a área de 2.912,00 m2; zo
Sr. Álvaro da Silva Oliveira cu a seus sucessores, com a área de /1.456,00
:rn2; ao Sr. Eugênio de Oliveira Antunes ou a seus sucessores, com a área
de 896,00 m2; ao Sr. John B. Bellairs ou a seus sucessores, com a área de672,00 m2; ao Sr, George F. }/[ears ou a seus sucessorGs, com a área de
896,00 m2; a D. Const~mce M. Tuckniss ou a seus sucessores, com a área
de 1. 792,00 m2; a D, Maria do Ca>mo Cardoso Burle ou a seus sucessores,
cdm a área de 896,00 m2; ao Sr. Carlos A. de Andrade Médicis ou a seus
sucessores com a área de 1, 030,40, m2; ao Sr. Wallace Ingham ou a seus
sucessores com a área de 2, 775,00 m2; ao Sr. Andrade lV!édícis ou a seus
sucessores, com a á1·ea de 5, 022,00 m2; a D. Caritina Sinden ou a seus sucessores com a área de 25.935,17 m2; ao Dr. José de And1·ade 1\!Iédicis ou
a seus sucessores, com a área de 5.408,93, m2; ao Dr. José Queiroz ou a
:::eus sucessores com a área de 9.455,39 m2; ao Sr. Antônio Brennand ou
a seus sucessores com a área de 2.669,24 m2; terrenos estes todos <Íue perfazem a área total de 529.692,23 m2; tudo conforme consta do processo
protocolB.do sob número 3. 729-43 na Diretoria de Obras do Ministério da
Aeronáutica, no qual se encontram as plantas respectivas que vão assinadas
pelo- Diretor de Obm.s dês~e Ministério.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
àa República.
GETÚLIO VARGAS,

Joaquim Pedro Sal(Jado Filho.

DECRETO N.

14,644 -

DE 1 DE FEVEREIRO DE 1944

Apmva projeto e orçamento de Obras na Viação Ftktea Federal Leste
Brasileiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74.-,- letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e :i'espectivo orçamento na
importância de .Cr$ 12.446.979,70, que com êste baixam, rubricados pelo
Diretor Geral do Departam.ento Nacional de Estradas de Ferro, para as obras
de conclusão do trecho de Afligidos-Buranhem e de reconstrução da Linha
Centro Oeste, de Buranhem a Passagem, na Viação Férrea Federal Leste
Brasileiro.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

João de .IUendança Lima.
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,DE€RET0 N,0 14.645 -

DE

1

DE

FEVEREIRO

161
DE

1944

Dispõe sôbre o reconhecimento da Escola Industrial Pio XII
O Presidente da R€pública,. usando da atribuição que lhe confere o ar~
t.igo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 60 da lei orgânica do
ensino industriot, decreta:
Art. 1.0 É concedido reconhecimento à Escola Industrial Pio XII, com
sede em Belo Horizonte, mantida e administra~a pelo Instituto das Filhas de
Maria Auxi1iadora .
Art. 2. 0 O reconhecimento, concedido pelo presente D~reto, é limitado
aos seguintes cursos de ensino industrial básico:
1.
2.

Curso -de corte e costura,
Curso de chapéus, flôres e ornatos.

Art. 3.0

ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56 ..0 da
República.
GETULIO VARGAS

Gustavo Capanema.,
DECRETO N.O 14,646 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

194-4

Aprova projeto e orçamento para obras na Este.çíio de Praia Formosa Cargas,
da "The Leopoldina Ra.ilway Company Ltd."
O Presidente da República, usando da atribuiçõ.o que lhe confere o
·

ar~

tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo í:mico. Ficam aProvados em substituição aos de que trata o De~
{:teto n. 0 8.273, de 29 de novembro de 1941, o projeto e orçamento na im~
po:rtância de Cr$ 695.385,90 (seiscentos e noventa c cinco mil trezentos e oi~
tenta e cinco cruzeiros e noventa centavos), que com êste baixam, rubricados
pelo Diretor Geral do Departnmento N adonal de Estradas de Ferro, ·para a
construção de U!n. armazém de mercadorias na Estação de Praia Formosa
Cargas, correndo Cr$ 402.558,00 à conta da verba prevista no item 15 do
programa de Obms a que se refere a portaria n. 0 352, do 19 de junho de 1940,
quadriênio 1940~1943 e Cr$ 292.827,90 à conta do item II n. 0 11 da relação
de obras aprovada pela portaria n. 0 1. 233, de 23- de outubro de 1943.
Rio de Janeiro, 2 d~ fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima,
DECRETO

N.

14.647 -

DE 2

DE FEVEREIRO DE

1944

Anula o decreto n, 12.259, de 14 de abril de 1943

O Presidente da Repúblicc<~, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto~ lei n. 1. 985, de
29 de janeh'o de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica anulada a autorização conferida aos cidadãos brasileiros
César Cândido de Queiroz e Oscar Cândido de Queiroz pelo decreto número
Col. de Leis -
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doze mil duzentos e cinqüenta e nove (12.259), de quatorze (14) de abril
de mil novecentos e quarenta e três ( 1943), publicado no Diário Oficial de
dezoito ('18) de abril de mil novecentos e quarenta e três (1943), para _pesquisar conchas calcáreas no imóvel denominado Fazenda Caeira, situado na
Estrada da Pedra de Guaratiba, nesta Capital.
Art.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de fev~reiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República,
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales,

DECRETO N. 14.648 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1944

Retifica o decreto n. 12.746, de 30 de junho de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decretowlei n, 1. 985, de
29 de janeiro,de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É retificado o decreto número doze mil setecentos e quarenta
e seis (12.746), de trinta (30) de junho de mil novecentos e quarenta e
três ( 1943), que autoriza a emprêsa de mineração Mineral urgia Limitada
a pesquisar minérios de manganês, ferro e associados no município de Ma·
ria na, do Estado de Minas Gerais, o qual passa a ter a seguinte redação:
Fica autorizada a emprêsa de mineração Mineralurgia Limitada a pesquisar
minérios de manganês e ferro, em terrenos situados no lugar denominado
Lagoa Seca, na fazenda Maquiné, distrito e município de Mariana, do Es·
tado de Minas Gerais, numa área de dezessete hectares, cinqüenta e cinco
ares e cinqüenta e três cexltiares ( 17,5553 h a), delimitada por um polígono
tendo um dos vértices situado à distância de quinhentos e oitenta metr.os
(580 m), rumo magnético oitenta e dois graus e trinta minutos nordeste
(82° 30' NE) da confluência dos córregos Maquiné e Canela e cujos lados,
a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magné·
ticos: quarenta e dOis metros e cinqüenta centímetros (42,50 m), vinte e
dois graus sudeste (22° SE); cento e seis metros (106 m), vinte e sete
graus sudeste (27° SE); oitenta e oito metros (88 m), trinta e oito graus
sudeste (38° SE); cinqüenta e cinco metros (55 m), cinqüenta e quatro graus
sudeste (54° SE); cinqüenta metros (50 m), oitenta e nove graus sudeste
(89° SE); dezoito metros (18 m), oitenta e um graus nordeste (81° NE);
-cento e sessenta e seis metros ( 166 m), sessenta e sete graus e vinte e cinco
minutos sudeste (67° 25' SE); cem metros ( 100 m), oitentR e sete graus
-e cinqüenta e cinco minutos sudeste (87° 55' SE); cento e sessenta e seis
metros (166 m), sete graus e cinco minutos nordeste (7° 5' NE); cento e
-dez metros (110 m), doze graus e trinta e cinco minutos noroeste (12° 35'
NW); cento e quinze metros (115m), vinte e nove graus e cinqüenta e cinco
minutOs noroeste (29° 55' NW); cento e vinte e cinco metros (125 m),
quarenta e cinco graus e trinta e cinco minutos noroeste ( 45° 35' NW);
quaienta e um metros (41 m), setenta e oito graus e cinqüenta e cinco minu·
tos sudoeste (78° 55' SW); oitenta e sete metros (87 m), sessenta e cinco
graus e vinte e cinco minutos sudoeste (65° 25' SW); vinte e seis metros
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(26 m), cinqüenta e seis graus e vinte e cinco minutos sudoeste (56o 25'
SW); quarenta e seis metros (46 m), setenta e nove graus noroeste (79o
NW); cento e trinta metros (130· m), setenta e dois graus sudoeste (72o
SW); sessenta e cinco metros (65 m), vinte e quatro graus e trinta minutos
sudoeste (24° 30' SW), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6~
digo de Minas e mediante a seguinte condição especial: Os trabalhos de pes~
quisa nas camadas de minério de manganês deverão ser conduzidos de maneira a impedir a infiltração de águas pluviais na camada de ocurrência de
minério de ouro.
Art. 3.0 A presente alteração de decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 4.0 Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República,
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.649 -DE 2 DE FEVEREIRO DE 1944
Renova ·a autorização conferida ao cidadão brasileiro Nicolau Prioiii para pesquisar ouro e minério de prata., chumbo, cobr~ e zinco no Município da
Capão Bonito,. do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos t&rmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica renovada &~ autorização de· pesquisa conferida ao cidadão
brasileiro Nicolau Priolli pelo Decreto número sete mil quinhentos e vinte e
três (7.523), de nove (9) de julho de mil novecentos e quarenta e um
(1941), para pesquisar ouro e minério9 de prata, chumbo, cobre e zinco em
terrenos situados no lugar denominado Itaimbé, no Município de Capão Bonito, do Estado de São Pauio, numa área de duzentos hectares (200 Ha),
delimitada por um retângulo tendo um dos vértices situado à distância de
mil oitocentos e qua·renta metros (1,840 m), rumo onze graus e trinta mi~
nutos nordeste ( 11° 30' NE) da ba-rra do ribeirão das Conchas no rio das
Almas e cujos lados, convergentes no vértice considerado e ~ partir do mesmo,
têm, respectivamente, os seguintes comprimentos e rumos: dois mil metros
(2. 000 m), quatro graus nordeste ( 4° NE); mi.t metros ( l. 000 m), Qitenta
e seis graus sudeste (86° SE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada· nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dOis mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00), e será
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tranocrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-Ee as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1944, 123.0 da Ind.ependênd~ e 56.~>
da República;
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.
DECRETO N. 14.650- DE 2 DE FEVERE:m:o DE 1944

Renova a au.tori;aç5.o conferirJa pelo Decreto n. 7. 797, do 4 de
setembro de 1941
O Presidente da República, us:;mdo d:a atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 1:985, de 29
de janeiw de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Marques Pio, em
renovacão da. autorizacão que lhe foi conferida pelo Decreto número sete mil
setece~tos e novent2 ~ sete ( 7. 797) de , quatro ( 4) de setembro de mil novecentos e quo. renta e um (1941), a pesquisar mica e associados em terrenos
devolutas situados no lugar denominado Cônego da Poainha, no Distrito de
Poaia, !-J!mücípio de Santa :Maria do Suassuí, do Estado de ]\/Iinas Gerais, numa
área de cem hBctares ( 100 Ha) delimitada por um qu~drado, tendo t!m dos
vértices situados à distância de quinhentos e noventa metros (590 m), rumomagnético trinta e cinco graus noroeste (35° NW) da confluência dos Córregos
da Poç;inha e da Bandeira e cujos lados convergentes no vértice considerado
e a pmi:ir do mesmo têm o comprimento de mil metros ( 1. 000 m), e os rumos
magnéticos 1·espectivamente de .setenta e seis graus e' trinta minutos nordeste
(76° 30' NE) e treze graus e tdnta minutos sudeste ( 13° 30' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Mim!S.
Art. 3.0 O título da al.itorização de pesquis<':•, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cd) 1.000,00), e soerá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 194-4, 123.0 da Independência. e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
DECRETO N. 14.651- DE 2 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Aristófanes Fernandes e Silva a pesquisar
scheeHta, no município de Santana do Matos, do Estado do Rio Grande·
do Norte.
O Presidente da República, usando da atribu,ição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janBiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Aristófanes Fernandes e
Silva a peNuisar scheelita numa área de quinhentos hectares (500 Ha), si-
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tuado no imóvel Aiagoinha Distrito e Município de Santana do Matos, de'
.Estado do Rio Grande do Norte e delimitada por um retângulo assim definido: um dos lados menores tem mil e oitocentos metros (1.800 m), contados, em partes iguais, nas direções leste (E) e oeste (W) magnéticas, a
partir da extremidade de um.a linha poligOnal que começa no canto leste (E)
da fachada sul (S) da casa de Antônio Mirarida Assunção e cujos lados têm
mil e quinhentos metros ( 1.500 m), e rumo cinqüenta e dois graus e quarenta minutos sudeste (52° 40' SE) magnético e cento e trinta metros (130m),
e rumo sul ( S), magnético o lado maior tem dois mil setecentos e setenta
e sete .metros e oitenta centímetros (2. 777,80 m), e rumo norte (N).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CódigO de Minas.
Art. 3.0
dêSte decreto,
transcrito no
Ministério da
Art, 4.0

O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Agricultura.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 dê fevereiro de 1944, 123.0 da Independêncis. e 56.0
da República,
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.

DECRETO. N. 14. 652 -

DE 2 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o ·~idadão brasileiro Osório Lopes Garcia a pesquisar água mineta.l no
município de Bela Vista, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo '74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mim1s), decreta:
Art. 1.° Fica a-utorizado"' o cidadão brasileiro Osório Lopes Garcia a fa.-zer
, pesquisa de água mineral em. terras da fazenda Santo Antônio, no distrito de
Campos Novos, município de Bela Vista, do Estado de São' Paulo, numa área
de doze hectares ( 12 Ha.), delimitada por um quadrilátero mistilíneo que tem
um vértice a novecentos e oitenta metros (980 m), no rumo magnético sessenta
graus sudoeste (60° SW) da confluência do rÍbeirão Santo Antônio com o
córrego Monjolinho e cujos lados retilíneos partindo do vértice têm para comprimento e rumos magnéticos a saber: o primeiro lado qua-trocentos metros
(400 m) e oito graus nordeste (8° NE), o segundo lado trezentos e quarenta
metros (340m) e setenta e seis graus e trinta minutos noroeste (76° 30' NW),
e o terceiro lado, a contar da extremidade do segundo, trezentos metros
(300m) norte (N), e finalmente o ls,do curvelÍnEt.o é a margem direita do
ribeirão Santo Antônio no trechO compreendido entre o primeiro e o terceiro
lado retilineo considerado.
Art. 2.0 Esta autoriz2:ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa., que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
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transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales..

DECRETO N. 14, 653 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira ]ovelina Mnria Rita a lavrar jazida de quartzo e
associaàos, no municÍpio de Bocaiúva, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mins.s), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada aJ cidadã brasileira Jovelina Maria Rita a lavrar
jazida de quartzo e associados em terrenos situados no lugar denominado Comechens de Baixo, ou lavra da Criminosa, no distrito de Barreiros, município
de Bocaiúva, do Estado de Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares
(50 Ha), delimitada por um :retângulo tendo um dos vértices situados à distância de cento e quarenta e cinco metros ( 145 m), rumo magnético vinte e
sete 'graus sudeste (27° SE) da barra do córrego da Mangabeira no rio Preto,
e os lados convergentes no vértice considerado e a partir do mesmo com os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m) quarenta e um graus sudoeste (41° SW), e quinhentos metros (SOO.m), quarenta
e nove graus Sudeste (49° SE). Esta aUtorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Mina.s, e
dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmci Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da a.utorização fica obrigada a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Iviuniçípio em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
d<? ·Minas.
Art. 3. 0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrigs.·ções que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma· dos artigos 39 e 40 do Código de
Mina-s.
Art. 5. 0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
1Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agriculturâ, ~·pós o pagamento da taxa de mil cruzeiros (Cruzeircs 1.000,00).
Art. 7.0 RevOgam-se as disposições em· contrário.
Rio de Janeiro, 2 de feVereiro de 1944, 123.0 da Independênci~ e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apo!anio Sales,
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DECRETO N. 14.654- DE 2

DE
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FEVEREffiO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Maria Magdalena de Mendonça Chaves a pesquisar
ouro, cassiterita, garnierita e associados no município de Prados, do Estado
de Minas -Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Con~tituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
·de 1940 (C6digo de Minas), decreta;
Art, 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Maria Magdalena de Mendonça
Chaves a pesquisar ouro, cassiterita, garnierita e associados em três (3) áreas
distintas situadas nos lugares denominados Mato Virgem e Caixa d'Ãgua,
Pasto da Boa Vista e Pasto da Tropa, na fazenda Boa Vista, distrito de São
Francisco Xavier, município de Prados, do Estado de Minas Gerais, áreas
essas assim definidas: a primeira ( 1.3 ) no lugar denominado Maio Virgem
e Caixa d' Agua, com cento e vinte e sete hectares, quinze ares e oitenta
centiares (127,1580 ha), é delimitada por um polígono irregular que tem
um vértice na confluência do c6rrego Caixa d'Água no ribeirão do lVIosquito
e cujos ·lados, a partir dês se vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil setecentos e vinte metros ( 1. 720 m), cinqüenta graus noroeste (50° NW); quinhentos e sessenta e cinco metros (565 m), quarenta e
um graus nordeste (41° NE); trezentos metros (300m), vinte e dois graus·
e trin'ta minutos sudoeste (22°30' SW); duzentos e quarenta e cinco metros
(245 m), setenta e oito graus e trinta minutos sudeste {78°30' SE); quatrocentos e vinte e cinco metros (425 m), sessenta e oito graus sudeste (68° SE);
duzentos metros (~00 m), quarenta e nove graus sudeste ( 49° SE); quinhentos e cinco metros ( 505 m), vinte e seis graus e trinta minutos sude;;te
(26°30' SE); _cento e setenta metros (1'70 m), vinte e seis graus e trinta
minutos sudeste ( 2~0 30' SE); setecentos e dez metros ( 710 m), cinqüenta
ce sete graus nordeste (57° NE); seiscentos e cinqüenta metros (650 m), cinco
graus e trinta minutos sudeste (5°30' SE); setecentos e cinqüenta metros
(750 z:n), setenta e três graus e trinta minutos sudoeste (73°30' SW). A
segunda (2.a) área, no lugar denominado Pasto da Boa Vista, com vinte e oito
hectares, setenta e um ares e noventa centiares (28,7190 ha), é delimitada
por um polígono irregular que tem um vértice na confluência do c6rrego Boa
Vista no ribeirão do Mosqyito e cujos lados, a partir dêsse vértice, t@m os
seguintes ·comprimentos e rumos magnéticos: cento e sessenta metros (160m),
oitenta e cinco graus nordeste (85° NE); duzentos metros (200 m), trinta e
quatro graus nordeste (34° NE); quatrocentos e oitenta e cinco metros
(485 m), dezenove graus noroeste (19° NW); trezentos e trinta e cinco metros
(335m), trinta e cinco graus noroeste (35° NW); quinhentos e vinte metros
(520 m), um _grau nordeste (1° NE); duzentos metros (200 m), oitenta e
quatro graus noroeste (84° NW); quinhentos e noventa e cinco metros (595 m),
cinco graus e quarenta minutos sudoeste (5°40' SW); oitocentos e oitenta
e cinco metros (885 m), vinte e oito graus· sudeste (28° SE); noventa metros
·(90 m), quarenta e sete graus e trinta-minutos sudoeste (47°30' SW). A
terceira (3.a) área, finalmente, situada no lugar denominado Pasto da Tropa,
com vinte e seis hectares, setenta e seis areS e quarenta e oito centiares
(26,7648 ha), é delimitada por um retângulo que tem um vértice a duzentos
e quatorze metros (214m), rumo magnético quarenta graus nordeste (40° NE)
da confluência do córrego da Tropa no ribeirão do Mosquito e cujos lados convergentes nesse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos.;.
seiscentos e vinte metros ( 620 m), vinte e três graus e trinta minutos noroeste
(23°30' NW); quatrocentos metros (400 m), sessenta e seis graus e trinta
minutos sudoeste ( 66°30' SW) .
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos
de Minas,

Oú

Código

Art. '3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil oitocentos e trinta cruzeiros (Cr$ 1.830,00)
e será transcrito' no livro p1·óprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e- 56. 0
da República,
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.655 -

DE

2

DE FEVE;REIRO DE

1944

Dispõe sôbre o reaproveitamento, venda e cessão dos resíduos, aparas, acondicionamentos e embalagens do material adquirido para os serviços públicos civís da União
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os residuos, aparas, acondicionamentos e embalagens do matBdal adquirido para o serviço público civil serão reaproveitados, cedidos ou
vendidos de acôrdo com as determinaçÕeR dêste decreto e das instruções que
forem expedidas pelo Departamento Administrativo do Serviço Público.
Parágrafo único. Incumbe aos diretores· e chefes de repartição, serviços,
seções, oficinas, laboratórios, almoxarifados e quaisquer outros órgãos de serviço público, zelar pelo cumprimento das medidas fixadas e tomar as pro. víd@ncias cabíveis no caso de s~_r observada alguma irregularidade.
·
Art, 2.° Cabe aos diretores das Divisões de Material dos ministérios,
diretamente ou através dos dem.ais órgãos de Material, e aos dirigentes dos
órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República fazer executar
o reaproveitamento e autorizar a cessão· e venda, de acôrdo com as instruções
a que se refere o artigo 1.0
~ 1.0 Para as repartições sediadas fora do Distrito Federal, as autoridades
i'eferidas neste artigo delegarão competência a servidores para que executem
?U _façam executar as instruções expedidas,
§ 2.0 No caso previsto no parágrafo anterior, todos os atos para reaproveitamento, ver.da e cessão, devem ser comunicados às autoridades que houver:em íeito a delegação, com indicações precisas sôbre a espécie, quantidade,
preço e quanto ao recolhimento da importância relativa às vendas efetuadas.
Art. 3.0 As cessões sOmente poderão ser autorizadas quando as instruções de que fala o art. 1.0 tenham fixado o material que poderá ser cedido.
Parágrafo único. Só poderão szr feitas cessões exclusivamente -a insti· tuições filantrópicas.
Art. 4.° Ficam revogados quaisquer atos ou disposições cedendo, a pessoas ou instituições, resíduos, aparas, acondicionamentos e embalegens do
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material adquirido para o serviço público ou facultando o recolhimento e a
venda dos mesmos.
Art. 5.0 :itste- decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Sous~ Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João_ de Mendonça Lima,
Osvaldo Aranh?.
Apolônio Sales,
Gustavo Capanema .
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. 14.656 -

DE

2 DE FEVEREIRO DE 1944

Cria funções na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista da Escola Preparatória de Cadetes, de São Paulo, do Ministério da Guerra, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição,. decreta:

Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista
da Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo, da Diretoria do Ensino do
Exército, do Ministério da Guerra, duas funções de mestre, referência XIII.
Art. 2.0 A despesa com a execução dêste decreto, no presente exercício,
na importância de Cr$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos cruzeiros) anuais,
corr~rá à conta da Verba 1 -Pessoal, Consign~.ção l i - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalista~ do Orçam.ento do Ministério da Guerra
para 1944.
Art. 3.0 Êste decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
GETÚLIO VARGAS.

r1R "RPnÍthlica _

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 14.657 -

DE

2

DE FEVEREIRO DE

1944

Cria função na Tabela Numérica de ·Extranumerária-mensalista da Fábrica.
da Rea.leiJgo, do Jlfini.stério da Gueua, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da- atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista
da Fábrica do Realengo, da Diretoria de !Vlaterial Bélico do Exército, do
Ministério da Guerra, uma função de contabilista, referência XVII.
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Art. 2.0 A deSpesa com a execução dêste decreto, no presente exerctclO,
na importância de Cr$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, do Orçamento do Ministério
da Guerra para 1944 .
Art. 3.0 :t;;ste decreto entrará em vigor na data 'da sua publicação.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de. 1944, 123.o da Independência e 56.0
da R'O!pÚblica.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 14.658 -DE 2

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileho Leon Nicolau Nogueira. de Borba a pesquisar mica
e associadvs no município de Governador Valadares, do Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
latra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Leon Nicolau Nogueira de
Borba a pesquisar mica e associados numa área de duzentos e quarenta e um
hectares (241 Ha), situada no local denominado Ferreirinha, distrito e município de Governador Valadares, do Estado de Minas Gerais, delimitada por
um polígono irregular tendo um vértice a duzentos e cinqüenta e seis metros
(256 m), no rumo magnético oitenta e três graus noroeste (83° NW) da
confluência dos córregos do !pé e Ferreirinha, e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil e trinta
metros (1.030 m), leste (E); quatrocentos e setenta e cinco riletros (475 m),
norte (N); quatrocentos . e noventa metros ( 490 m), leste (E); seiscentos
e sessenta ·metros ( 660 m), dezenove graus e trinta minutos sudoeste ( 19°30'
SW); quinhentos e vinte metros (520 m), oeste (W); setecentos e quarenta
e cinco metros (745 m), sul (S); duzentos e vinte metros (220 m), quarenta
e oito graus sudoeste ·(48° SW); quatrocentos e ciÚqüenta e cinco metros
(455 m), vinte e sete graus e trinta minutos sudeste (27°30' SE); quinhentos
e noventa e cinco metros (595 m), cinqüenta e cinco graus e trinta minutos
sudeste (55°30' SE); seiscentos e noventa metros (690 m), sul (S); mil
trezentos e sessenta metros (1.360 m), setenta e cinco graus noroeste (75°
NW); dois mil cento e quinze metros (2 .115 m), norte (N).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CódigJ
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil quatrocentos e dez cruzeitos (Cr$
2 .410,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1944, 123. 0 da
da República.

Independ~ncia

GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

e 56. 0
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DECRETO N. 14.659

-DE

2 DE FEVEREmO DE 1944

Autori~a

o cidadão brasileiro João Antunes de Cerqueira a pesquisar quartzo,
minério de ferro, cassiterita, calcáreo, t8.1co, amianto e associados no município de Prados, do Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Antunes de Cerqueira
a pesquisar quartzo, minério de ferro, cassiterita, calcáreo, talco, amianto e as-

sociados numa área de vinte e seis hectares, trinta e três ares e cinqüenta centiares (26,3350 Ha), situada no imóvel denominado fazenda Ribeirão do Elvas, no
lugar Barro Vermelho e Cancela, distrito e município de Prados, do Estado
de Minas Gerais, área essa delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a mil e cinqüenta metros (1.050 m), no rumo magnético cinqüenta e
três graus nordeste (53° NE) da confluência do córrego Ribeirão no rio
Elvas e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quatrocentos e trinta metros (430 m), oitenta e cinco graus
nordeste (85° NE); quinhentos e dez metros (510 m), norte (N); quinhentos
e quarenta metros (540'm), oitenta e cinco graus nooreste (85° NW); seiscentos metros ( 600 m), dez graus sudeste ( 10° SE) .
Art. 2.0 Esta àutorização é outorgada nos têrmos estabelecidos
de Minas.

n.1

Códig.:J

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma v;a autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
ria República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.660- DE 2 DE FEVEREIRO DE 1944

AutOriza os cidadãos brasileiros Renê Luiz Ribeiro, Maria Queiroz de Oliveira
0 Alice Queiroz Chrisóstomo Ribeiro a pesquisar calcário e associados no
município de ltaperuna. do Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:'
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Renê Luiz Ribeiro,
Maria Queiroz de Oliveira e Alice Queiroz Crisóstomo Ribeiro a pesquisar
calcário e associados em terrenos situados na fazenda de São Domingos no
distrito e município de Itaperuna, do Estado do Rio de Janeiro, numa área

172

ATOS DO PODER EXECUTIVO

de quatrocentos e oitenta e cinco hectares (485 Ha), delimitada por um polí~
gano tendo um dos vértices situado no centro· da ponte sôbre o ribeírão Valão
São Domingos no ramal Paraíso-Itaperuna, da Estrada de Ferro Leopoldina,
e cujos lados, a partir do vértice co:Ílsiderado, têm, sucessivamente, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: mil s€iscentos e quarenta e cinco metros
( 1. 645 m), dez graus e quarenta e cinco minutos sudoeste ( 10°45' SW);
mil e duzentos metros ( 1. 200 m), oitenta e oito graus e dez nlinutos nordeste
(88°10' NE); duzentos e dez metros (210m), oito graus e cinqüenta minutos
noroeste ( 8°50' NW); quatrocentos e cinqüenta metros ( 450 m), sessenta e
nove graus e quarenta e cinco minutos nordeste (69°45' NE); seiscentos metros
(600 m), setenta e dois graus e trinta minutos sudeSte (72°30' SE); mil quinhentos e noventa e sete metros (1.597 m), quatorze graus noroeste (14° NW);
mil seiscentos e setenta e cinco metros (1.675 m), quarenta e tr&s graus e trinta
minutos noroeste (43°30' NW); quinhentos metros (500 m), sessenta e cinco
graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (65°45' SW); quinhentos metros
(500 m), sessenta e sete -graus e quinze minutos noroeste (67°15' NW); oitoçentos e quarenta metros ( 840 m) trinta e tT&s graus e trinta minutos sudoeste
(33°30' SW); mil duzentos e cinqüenta metros (1.250 m), cinqüenta e oito
graus e quinze minutos sudeste (58°15' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos t&rmos estabelecidos no Código
de Minas.

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
d&ste decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 4.850,00), e será transcrito no livro prÓprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO- VARGAS.

Anolônio Sales,

DECRETO N. 14.661- DE 2

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza a Companl>.ia Th. Badin de Minérios S. A. a pesquisar mica e associados no município de Governador Valadares, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da- República, usando da atribuição que lhe co~fere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. ,1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), ~ecreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Th. Badin de ,Minérios S. A. a
pesquisar mica e associados numa área de cinqüenta hectares (50 Ha) situad:J.
no distríto de Chonin, do município de Governador Valadares, do Estado de
Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a mil trezentos
e dez metros (1.310 m), rumo quinze graus e trinta minutos sudoeste (15°30'
SW) magnético, da foz do córrego Machado afluente do ribeirão Bugre e os
lados que partem d&sse vértice com mil seiscEmtos e sessenta e seis metros
(1.666 m), e rumo trinta e seis graus e trinta minutos nordeste (36°30' NE)
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magnético, trezentos metro!! (360m), e rumo cinqüenta e três graus_e trinta
minutos sudeste (53°30' SE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorizaç§io é outorgada nos tênnos estabelecidos no C6digo
de Minas.
Art. 3. 0 O t:itul? da autorização. de pes~uisa, que será uma via autêntico
deste ~ecreto, .pagara, a .taxa de. ~u:nhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
transcnto no ltvro propno da D1v1sao de Fomento da Producão 1\i.Iin 1 d 0
Ministério da Agricultura.
era
A

Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de feverel.ro de 1944, 123.0 da· Indépendência e 56.o
da República.
GETÚLIO VARGAS

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.662 -

DE

3 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cid.::.dão. bra$iieiro Re.ímr.w.do Pe<eira Lima a compmr pedras
preciosas
O Presidente da Repúblice, usando da 2tribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista- o Decreto~lei n.O 466,
de 4 de junho de 1938, Decreta:

Art, 1.° Fica autorizado o Cidadão brasihiro Raimundo Pereira Lima,
residente em Baliza, no Estado de Goiaz, a comprar pedras 'preciosas nos
têrmos do Decreto~lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êsi:e Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETÚLIO

A.

VARGAS.

de Sousa Costa.

DECRETO N. 14.663-DE 3 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Antônio Batista Pereira Sampaio e Manuel
Batista Samp;:do a pesquisar minérios de ouro, platina e tunp,stênio no
município de Betim, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e• nos têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940· (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Antônio Batista Pereira Sampaio e Manuel Batista Sainpaio a pesquisar minérios de ouro, platina
e tungstênio numa área de trinta hectares (30 Ha), situada na fazenda Bela
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Vista, distrito e município de Betim, do Estado de Minas Gerais, delimitada por
um polígono que tem um vértice a mil e duzentos metros ( 1. 200 m), rumo
vinte e um graus noroeste ( 21° NW) magnético do marco da triangulação colocado pelo Serviço Geográfico do Estado de Minas Gerais no Pico dos Três
Irmãos e os lados que partem dêsse vértice com os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: duzentos e cinqüenta metros ( 250 m), rumo oitenta e
cillco graus noroeste (85° NW); quinhentos metros (500 m), rumo cinco graus
nordeste (5° NE); seiscentos m'etros (600 m), rumo oitenta e cinco graus
sudeste (85° SE); quinhentos metros (500 m), rumo cinco graus sudoeste (5°
SW); trezentos e cinqüenta metros ( 350 m), rumo oitenta e cinco graus
noroeste ( 85° NW) ,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da· Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 RevÚgamHse as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de -fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.664-DE 3 DE FEVEREIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Nicolau Kemnitz Cappeile a pesquisar caulim, mica
e associados no município de juiz de Fora, do Est'ado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do DecretoHlei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasiíeiro NicÓlau Kemnitz Cappelle a
pesquisar caulim, mica e associados numa área de trinta e um hectares e doze
ares (31,12 Ha) situada no sítio Roça Grande, distrito de Vargem Grande do
município de Juiz de Fora, do Estado de Minas Gerais e delimitada por Uma
linha poligonal que tem um vértice na confluência dos córregos Embaúba e
Roça Grande e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes compriH
mentos e rumos: quatroce~tos e quarenta e oito metros e vinte centímetros
(448,20 m), e vinte e cinco graus sudoeste (25° SW), duzentos e setenta e seis
metros e sessenta centímetros (276,60 m), e setenta e três graus sudeste
(73° SE), 'trezentos e vinte e um metros e noventa centímetros (321,90 m)
e cinqüenta e oito graus e trinta minutos nordeste (58°30' NE), trezentos
e noventa e três metros (393 m) e vinte e oito graus nordeste (28° NE),
cento e sessenta e nove metros e cinqüenta centímetros ( 169,50 m) e dezenove
graus e quarenta e cinco minutos nordeste (19°45' NE), duzentos e cinco
metros e cinqüenta centímetros ( 205,50 m) e sessenta e oito graus e quarenta
e cinco minutos noroeste ( 68°45' NW), quatrocentos e setenta e sete metros
(477 m) e cinqüenta e seis graus e quarenta minutos sudoeste (56°40' SW),
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Art. 2.o Esta autorização é outorgada nos t~rmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut~ntica
d~ste decreto, pagará a taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da ProdUção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.·

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da
da República.

Independ~ncia

e 56.0

GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.665- DE 3

DÊ

FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio de Sousa Esmério a pesquisar calcáreo,
mica, quartzo, feldspato, água marinha, turmalina e associados no município
de Cantagalo, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 19401 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio de Sousa Esmério
a pesquisar 't:alcáreo, mica, quartzo, feldspato, águ~ marinha, turmalina e asso~
ciados numa área de sete hectares, cinqüenta e cinco ares e oitenta e cinco
centiares (7,5585 Ha), situada no imóvel denominado Descrença, distrito de
Rio Negro, município de Cantagalo, do Estado do Rio de Janeiro, área essa
delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a vinte metros (20 m),
rumo quarenta e um graus e vinte e cinco minutos sudoeste (41°25' SW) da
casa de residência de Antônio Timóteo e os lados, que partem d~sse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos: ·trezentos e trinta e dois metros e oitenta
centímetros (332,80 m), tr~s graus e quinze mii:tutos sudeste ( 3°15' SE);
e duzentos e vinte e sete metros e doze centímetros (227,12 m), oitenta e seis
graus e quarenta e cinco minutos sudeste (86°45' SE),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos t~rmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título dà autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) 'e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério 'ia- Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 - da Independência e 56. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14. 666- DE 3 n:E

FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Antunes de Cerqueira a pesqUÍSflT quartzo,
minério de ferro, cassiterita, calcáreo, talco, amianto e associadOs no município de Prados, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Antunes de Cerqueira
a pesquisar ouartzo, minério de ferro, cassiterita, calcáreo, talco, amianto e associados numa- área de duzentos hectares, cinqüenta e oito k'res e vinte e quatro
centiares (200,5824 Ha), situada no imóvel denominado Ribeirão do Elvas,
distrito e município de Prádos, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um hexágono irregular que tem um vértice a dois mil metros (2.000 m),
rumo magnético cinqüent<:;. e cinco graus noroeste (55° NW) do marco quilo~
métrico número sessenta (Km 60) da ferrovia da Rêde Mineira de Viação
e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos e trinta metros (330 m), setenta graus noroeste (70°
NW); quatrocentos e trinta metros (430 m), oitenta graus noroeste (80° NW);
mil quatrocentos e cinqüenta metros (1. 450 m), dezoito graus sudoeste (18°
SW); quinhentos e cinqüenta metros (550 m), quatorze graus sudeste ( 14°
SE); mil trezentos e quarenta metros (1.340 m), setenta e cinco graus nordeste ( 75° NE); mil e quatrocentos metros ( 1. 400 m ), dez graus noroeste
(10° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesqtlisa que 1erá umf3 via !lutêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil e dez cruzeiros (Cr$ 2.010,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em co.ntrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.667-DE 3 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Ida C. Lopes Moreira a pesquisar caulim no município de São Paulo, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1~40 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Ida C, Lopes Moreira a pesquisar caulim eril terrenos situados no bairro Tuparoquéra no distrito e município de São Paulo, do Estado de São Paulo, numa área de nove hectares, quarenta e dois ares e sessenta e oito centiares (9,4268 Ha), delimitada por um
polígono mistilíneo, tendo um vértice à distância de quinhentos e oitenta e

177

A'l'OS DO PODJiJI't EXECUTIVO

cinco metros. (585 m), no rumo magnético oitenta e quatro graus e trinta minutos. sudoeste (84°30' SW) do canto nordeste (NE) da Capela de Nossa Senhora do Socorro, localizada à margem da estrada de rodagem Socorro-N. BoyMirim e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e .vinte ,e. oito n"HO!tros (128 m), vinte e seis graus e cinqüenta minutos noroeste (26°50' NW); setenta e um metros e quarenta centímetros (71,40 m), quarenta e cinco graus e quarenta minutos noroeste ( 45°40'
NW); oitenta e dois metros e sessenta centímetros (82,60 m), quarenta graus_
noroeste (40° NW); quarenta e sete metros. e. trinta centímetros (47,30 m),
quarenta e q'uatro .graus e dez mi:!mtos noroeste ( 44°10' NW); ::;essenta e
oito metros (68 m), sessenta e oito graus e trinta minutos noroeste (68°30'
NW); vinte e sete metros e dez centímetros (27,10 m), setenta e seis graus
e vinte e cinco minutos noroeste (76°25' NW); vinte e um metros e noventa
centímetros (21,90 m), sessenta e sete graus .e trinta minutos noroeste ( 67°30'
NW); quarenta e três metros e oite~ta cer:tímetros (43,80 m), setenta e sete
graus e trinta minutos noroeste ( 77°30' NW); trinta e quatro metros e cinqüenta centímetros (34,50 m), vinte e quatro graus sudoeste (24° SW); vinte
e _sete metros e sessenta centímetros ( 27,60 m), dezessete graus e trinta minutos
sudoeste (17°30' SW); cento e doze metros e trinta centímetros (112,30 m).
oito graus e trinta minutos suâeste ( 8°30' SE); trinta e seis metros e vinte
centímetros (36,20 m), cinco graus e trinta minutos sudoeste (5°30' SW); cento
e cinqüenta e três metros e vinte centímetros ( 153,20 m), um grau sudoeste
(lo S\i\'); quarents. e nove metros (49 m), quatorze graus e dez minutos sudoeste ( 14°10' SVV) atingindo um marco colocado à margem esquerda do córrego da Divisa. e pela mesma r:nargem para jusante até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códig_o·
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral dv
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 3, de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO V ARGA.S

Apolônio Sales.

DECRETO N, 14. 668 -DE 3

DE

FEVEREIRO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ulisses Martins Pinheiro a pesquisar' salitre e
associados no município de Santa Rita do Paranaíba, do Estado de Goiaz
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 'O
ftrt. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ulisses Martins Pinheiro a
pesquisar salitre e associados no distrito e município de Santa Rita do Paranaíba, do .. Estado ,de Goiaz, numa área de setenta hectares, e dezoito ares
(70,18 Ha), delimitada por um polígono retilíneo irregular tendo um ver_tice à distância., de. quinheqtos e trinta e cinco metros ( 535 m), no rumo
magnético oitenta e sete graus e trinta minutos sudeste (87°30' SE) da
barra do córrego do Salitre na margem esquerda do córrego Lacrimal e Oi
Col. de Leis- Yol. II

F. H
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lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitenta e sete metros (87 m), sessenta e quatro graus e trinta minutos
sudeste (64°30' SE); quinhentos e cinqüenta e cinco metros (555 m), vinte
e três graus nordeste (23° NE); setecentos e seis metros (706 m), doze graus
e quarenta minutos noroeste (12°40' NW); seiscentos e setenta metros (670 rn),
setenta e seis graus e trinta minutos sudoeste (76°30' SW); duzentos e quarenta metr"oS (240 m), oitenta e sete graus sudoeSte (87° SW); cento e cinqüenta e oito metros (158 m), oitenta graus e trinta minutos noroeste (80°30'
NW); mil trezentos e quarenta e cinco metros ( 1. 345 m), trinta e nove
graus e trinta minutos sudeste (39°30' SE) até o ponto de partida.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorga'da nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que, será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e dez cruzeiros (Cr$ 710,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento· da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário ,
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República,
GETÚLIO VARGAS

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.669 -DE 3

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antnino Venceslau Gomes a pesquisar mica eassociados no municÍpio de Raul Soares, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição.e nos têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

A~t. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonino Venceslau Gomes
a pesquisar mica e associados numa área de quinze hectares e quarenta e quatro
ares (15,44 Ha), situada na Fazenda Bom Jardim, distrito de Vermelho Velho
do município de Raul Soares, do Estado de Minas Geraís, e delimitada paium retângulo tendo um vértice a cento e cinco metros ( 105 m), rumo quarenta
e nove graus e trinta minutos sudoeste ( 49°30' SW) do cruzeiro existente
na referida fazenda e os lados que partem dêsse vértice quatrocentos e setenta
e cinco metros (475 m), e rumo vinte e três graus noroeste (23° NW), e trezentos e vinte e cinco metros (325 m), e rumo sessenta e sete graus sudo~
este (67° SW).
Art. 2.0 Esta autoriz~ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via au'.:êntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livr0 próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério -ta Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se -as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.670-DE 3 DE FEVEREIRO DE 1944
Autoriza 0 cidadão brasileiro José de Freitas ]atobá a pesquisar quartzo e associados no municÍpio de Campo Formoso, do Estado da Bahia
O Presidente da ·República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do :Pecreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Freitas Jatobá a
pesquisar quartzo e associados no lugar denominado Serra do Cascavel na Fazenda Boa Vista, situada no distrito e município de Campo Formoso, do Estado
da Bahia, numa área de cento e cinqüenta hectares ( 150 Ha) delimitada por
um retângulo tendo um vértice à distância de duzentos e setenta e três metros
(273 m), no rumo magnético de sessenta e cinco graus e trinta minutos -sudoeste (65° 30' SW) do marco de Aroeira cravado no Ôlho d'Água Cascavel
e cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mU e quinhentos metros (1.500 m), quarenta e quatro graus e
trinta minutos noroeste ( 44°30' NW); mil metros ( 1. 000 m) quarenta e
cinco graus e trinta minutDs sudoeste ( 45°30' SW), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autoriZação é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será \Ul13 v;a autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 1. 500,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.671-DE 3 DE FEVEREIRO riE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Leon Nicolau Nogueira de Borba a pesquisar mica
e associados no município de Governador Valadares, do Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Leon Nicolau Nogueira de
Borba a pesquisar mica e associados numa área de cinqüenta hectares e quarenta ares (50,40 Ha) situada no local denominado Bugre e Córreg-o do Ferreira, distrito de Chonin, município de Governador Valadares, do Estado de
Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a oitocentos
e quinze metros (815 m), no rumo magnético setenta e dois graus nordeste (72° NE) da confluência dos córregos do Rancho e do Machado e cujos
lados, que convergem nesse vértice têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: trezentos e quinze metros (315 m), cinqüenta e quatro
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graus e trinta minutos sudeste (54°30' SE); mil e seiscentos metros ( 1. 600 m),
trinta e cinco graus e trinta minutos sudoeste (35°30' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0
dêste decreto,
transcrito no
Ministério da

O título da autorização de pesquisa, que será uma via eutênéica
pagará a taxa de quinhentos e- dez cruzeiros (Cr$ 510,00) e será
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Agricultura.

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Indep~ndência e 56.0

da República.

GETÚLIO VARGAS

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.672-DE 3 DE FEVEREIREO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José de Freitas ]afobá a pesqursar quartzo e assodados no município de Campo Formoso, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de_ 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Freitas Jatobá
a pesquisar quartzo e associados no lugar denominado Serra do Caxingó, na
fazenda Boa Vista, situada n·o distrito e município de Campo Formoso, do
Estado da Bahia, numa área de duzentos hectares (200 Ha), delimitada por
um retângulo tendo um vértice à distância. de quatrocentos e quarenta metros
(440 m), no rumo magnético de vinte e seis graus nordeste (26° NE) do Ôlho
d'Agua do Ca:xingó e cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m), quarenta graus e
trinta minutos noroeste (40°30: NW); dois mil metros (2.000 m), quarenta
e nove graus e trinta minutos nordeste ( 49°30' NE )-, respectivamente.

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada ·nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.

Art. 3.0 O título da a.útorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2. 000,00) e sel,"á
transcrito_ no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio_· de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETÚLIO VARGAS

Apolônio Salefl.

18!

ATOS DO PODER EXECU'riVO

DECRETO N. 14. 673- DE 3 DE FEVEREIRO DE 1944

Autor.iza o cidadão brasileiro Macário Alves dos Santos a pesquisar diamante
e associados no município de Diamantina, do Estado de Minas. Gerais
O Presidente da República, usnndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Macário Alves dos Santos
a pesquisar diamante e associados numa área de tdnta hectares (30 Ha), situada
no lugar denoi:ninado Córrego da Lagoa, distrito da Datas do município de
Diamantina, do Estado de Minas Gerais e deHmitada por um paralelogramo
tendo um vértice a novecentos e quarenta metros (940 m), rumo sessenta e
doia graus sudoeste (62° SW) magnético da foz do córrego Lagoa, afluente
do ribeirão de Datas e os lados que partem dêsse vértice mil e duzentos
metros ( 1. 200 m), e rumo oitenta graus sudoeste. ( 80° SVV) magnético,
duzentos e sessenta metros (260m) e rumo sul (S) magnético,

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmo'> estabelecidos no Código
de Minas,
Art. 3, 0 O título d<J. autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
tnmscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeho, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N, 14.674-DE 3 DE FEVEREIRO DE 1944

Autori?:a os cidadãos brasileiros Homero Côrtes Domingues, Luca.s Peixoto de
Oliveira e Otacílío Fajardo de Põ.ivo. Campos, a pesquisar mica e associados,
no· município de Leopolc)ina, do Estado de Minas Gerais,
O Presidente da República,, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Cm1sdtuição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Homero Côrtes Do·
mingues, Lucas Peixoto de Oliveira e Otacílio Fajardo de Paiva Campos, a
pesquisar mica e associados numa área de vinte hectat·es (20 Ha), situada nO
imóvel denominado Sítio do Errn.o, distrito de Piacatuba, município de Leopol·
dhta, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um
vértice a dois mil metros (2.000 m), rumo quarenta graus noroeste (40° NW/
magnético da foz do córrego Erffio, afluente do rio Pardo e os lados que partem
dêsse vértice, quinhentos metros (500 m), e rumo trinta e nove graus nora-
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este (39o NW), magnético, .e quatrocentos metros (400 m), e rumo cinqüenta
e um graus nordeste (51 ° NE) magnético.

Art. 2.0 Esta autorização. é outorgada· nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a. texa de trezentos cruzeiros (Cr$ _300,00) e será

transcrito no livro próprio da Divisão de- Fomento da Produção Mineral do
Ministério ria Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N, 14.675- DE 3

DE FEVEREIRO DE

1944

Autorha o cidadão brasileiro José dos Anjos e Silva a pesquisar calcita no
município de Pedro Leopoldo, do Est"ado de Minas Gerais
O Presidente da Repúblrca, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1, 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José dos Anjos e Silva a
pesquisar calcita numa área de vinte e um hectares (21 Ha), no' lugar denominado Buraco dos Corrêas ou Buraco do Feijão, no imóvel Santo Antônio ou
Côxo, distrito e município de Pedro Leopoldo, do Estado de Minas Gerais,
área essa delimitada por um polígono irregular tendo um vértice a duzentos
e quinze metros (215 m), rumo magnético· cinqüenta e cinco graus e trinta
minutos sudeste ( 55°30' SE) do marco divisor das terras de propriedade do
autorizado com as de Joaquim Crispiniano da Silva e João Barbosa, no sopé da
serra da Vargem e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes compriN
mentos e rumos magnéticos: trezentos e cinqüenta e cinco metros (355 m),
vinte e dois graus sudoeste (22° SW); cento e trinta metros (130m), cinqüenta
e·doiG graus sudoeste (52° sv-l); cento e cinco metros (105m), oitenta graus
noroeste (80° NVV); cento e cinqüenta- e sete metros (157 m), um grau sudeste-(10 SE); cento e sessenta metros (160m), cinqüenta e sete graus sudeste
(57° SE); trezentos e doze metros (312 m), sessenta e oito graus nordeste
(68° NE); cento e noventa e cinco metros (195m), quarenta e quatro graus
norde,ste ( 44° NE); duzEmtos e trinta metros ( 230 m), dois graus nordeste
(2° NE); cento e oitenta e cinco metros (185m), cinqüenta e seis graus noroeste (56° NW); noventa e cinco metros (95 m), sessenta graus noroeste
(60° NW).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art, 3.0 O título da autoriz2.ção de pesquisa, que será wna via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
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tran~crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.o Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1.944, 123.0 da Independência e 56.o
da República .
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.676- DE 3 DE FEVEREIRO DE 1944

Artto:riza a emprêsa Mineração Niterói Limitada a pesquisar quartzo, feldspato,
ágata, opala e associados no ·munidpio de Niterói, do Estado do -Rio de
janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei ri. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art, 1.0 Fica autorizada a emprêsa Mineração Niterói Limitada a pesquisar
quartzo, feldspato, ágata, opala e associados, numa área de quarenta e dois
hectares ( 42 Ha), situada no Sítio Santa Genoveva, distrito e município de
Nite1·ói, do Estado do Rio de Janeiro, e delimitada por um retângulo tendo
um vértice a mil oitocentos e cinco metros ( 1. 805 m), rumo oitenta e dois
graus e trinta e cinco minutos sudeste ( 82°35' SE) do ponto em que o caminho
de Figueira. encontra a Estrada de Niterói para Maricá e os lados que partem
dêsse vértice, com setecentos metros ( 700 m), e rumo oitenta graus e quatro
minutos nordeste (80°4' NE), e seiscentos metros (600 m) e rumo nove graus
e cinqüenta e seis minutos sudeste (9°56' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 420,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as dü;posições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
ds República.
GETÚLIO VARGAS.

Apol8nio Sales.

DECRETO N. 14.677

~DE

3

DE FEVEREIRO DE

1944

Anto:ri,;a o cidadão brasileiro Mário d'Almeida Borba a pesquisar berilo e associados no município de Conquista, do Estado da Bahia
C Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decret2l:
Art. 1.° Fica autorizado· o cidadão brasileiro Mário d' Almeida Borba a
pesquisar berilo e associados numa área de quatrocentos e noventa e dois
hectares, oitenta ares e oitents. e três centiàres (492,8083 Ha), situada no

i8Ji
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imóvel São João da Vila Nova, distrito de joanópolis do município de Con·
quista, do Estado da Bahia, área e·ssa que é a diferença entre a de um re·
tângulo tendo um vértice a mil metros ( 1. 000 m), rumo dois gr21us e trinta
minutos nordeste (2° 30' NE) magnético da confluência dos. córregos Cal·
deirão e Pisbanhas e os lados que partem dêsse vértice com. dois mil e qui·
nhentos metros (2.500 m), :rumo cinqüenta e quatro graus sudoeste (54° SW)
magnético e dois mil e duzentos metros (2 .200 m), rumo trinta e seis graus
sudeste (36° SE) magnético e ::: concedida- ao mesmo cidadão Mário d'Al·
meido Borba pelo Decreto número treze mil setecentos e noventa e sete
(13. 797), de vinte e nove (29) de outubro de mil ~nove~entos e quarente e
três (1943), e registrado no Dep8rt'Jmento Nacional dn Produção MineraL

Art. 2. 0 Er.ta autoriz8ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Min2s.
Art. 3.0 O título da autoriz<J.ção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e trinta cruzeiros
(Cr$ 4.930,00), ~·será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento dEl
Produção I•llineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revog2.m-se as disposições em contrário.

Rio de ,T2neiro, 3 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independêncie. e 56. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS

Apolônio Sé:lles.

DECRETO N. 14.678 -

DE

3

DE FEVEREIRO DE

1944

Autol'iza o cidadão brasileiro Antônio Peça.nha Filho a pesquisar diamante no
municÍpio de Diamantina, do Estado de Minas Gerais
O Pn;údente C2 República, us~.ndo da atribuição que lhe confere o er·
tigo 74, letra a d:1 Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de 29
de janei1"0 de 1940 (Código de Mina·s), decreta.:
Art. 1.° Fica ~utodzado o cidadão bmsileiro Antônio Peçanha Filho a
pesquisar diamallte numa área de dezenove hect:êa·es, dez áres e cinqüenta
centiàres (19,1050 Ha) situc:da no lugar denominado Pindaíbas, distrito de
São João d.z, Chapada do município de Diámantina, ào Ests:do de Minas Gewis e delimitacl::J. pm uma linha poligonal que tem um vértice n cinqüenta
metros (50 m), rumo qu:;rents. e dOis graus e trinta minutos sudoeste (42° 30'
SW) ma·gnético do ponto em que a estrada de rodagem S8o Bento-Quartéis
atravessa 0 cÓ'Teso Piadaíbas e cmuJa.og,ne'lte:~coo,''. acenp: rtire d ~·'n.,taa veért i~e;'-..' tmêtent•oo,'
:seguintes compri:Glentos e ru·mos
~0
..
• ~
•
{ 133 m), oeste (~N); f:etecentos e setenta e cinco metros (775 m), vinte
graus sudoeste (20° SW); duzentos e treze metros (213 m), oitenta graus
noroeste ( 30° NV!); oitocentos metros ( 800 m), vinte graus nordeste (20°NE);
trezentos e vinte e sete metros (32·7 m), leste (E); cem metros (100 m),
sul (S).

1

11

1

Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de JVH:nas;
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A•t. 3.o O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
tranoc:dto no livro próprio d2 Divisão de FOmento da Produção Mineral do
Ministério da ;\gricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1.944, 123.0 da Independência e 56.0
dn República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.679

~ m;

3

DE FEVEREIRO DE

1944

At1i"o:riza o cidadão brasileiro José Lopes de Barms a pesquisar mica e asso~
cia.dos no múnicípio de Alto Rio Doce, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o e.rR
tigo 74, letra a cla·Constituisão, e nos têrmos do DecretoRlei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decret&:
Art. 1° Fica autorizado o cidadão bcasileiro José Lopes de Barros. a
pesquisar mica e associados num& área· de trinta hectares (30 I-Ia), sitUada no
lugar denominado Gruta do l\1oinho, distrito e :-;:nmicípi.o do l\lto Rio Doce,
do Estado de Iviinas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice
a trezentos e dezoito metros (318m), rumo cinqüent101 e qug,tro gmus e trinta
minutos noroeste (54° 30' NW) magnético, d& confluência dos córregos Mina
Grande e Gruta e os lados que partem dêsse vértice seiscentos metros (600 m),
e rumo cinqüenta e um graus nordeste (51° NE) magnético, quinhentos metros (500 m), e trinta e nove graus noroeste (39° NVV) magnético.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecido" no Cá·
digo de Minas .
,
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via .:;.utêntica_
deste Decreto, pag,"ará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do
Ministérió da Agricultura.
Art. 4.0 l~evogam-se as disposições em cOntrário.
Rio de J~melro, 3 de fevereiro de ·1944, 123.0 da Independência e 56.')
da R<Jpública ."
GE'rÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.680

~ DE 3 DE FEVEREIRO DE

19t:-4-

Autor-iza o cidadão brasileiro Osvaldo Correia Bloch a pesquisar cassiterita,
galenA, garnierit2, pi!:m·tfedta. e associados no município de Bom $acesso,
do Estado de Minas Gerais.
O Presiclente da República, usando da atribuiç8.o que lhe confere ·., ar
tigo 74, letra a da Constituiç8.o, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de.janeiro de 1940 (Código de Mina-s), decret&:
Art. 1.° Fica autorizado o cid:ildão brasileiro Osvaldo Correia Bloch a
pesquisa-r cassiterita, galena, garnierita, pirargerita e associados numa área de
quatrocentos ~·trinta e um hect2res ( 431 Ha), situada nos lugares denominados

:\'rOS DO PODER EXECUTIVO

,Fazenda Jardim e Água Limpa, distrito de São TiagÓ, mumctplo de Bom Sucesso, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um t1apézio que
tem um vértice a novecentos e vinte metros (920 m), rumo verdadeiro setenta
e cinco graus e dez minutos nordeste (75° 10' NE), da confluência do córrego Capão, no ribeirão Água Limpa e Cujos lados, a partir dêsse vértice, tem
os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil metros (2 .000 m),
·oitenta graus sudoeste (80° SW); mil novecentos e quarenta metros (1.940 m),
dez graus sudeSte (10° SE); dois mil e quarenta metros (2.040 m), leste
(E); dois mil trezentos e setenta metros (2.370 m), dez graus noroeste
(10° NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código ds Minas.
Art. 3.0 O título da autoriz,'!ção de pesquisa, que será uma via dutêntica
dêste decreto, pagé':'rá a tB:xa de quatro mil trezentos e dez cruzeiros (Cruzeiros 4.310,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
-Produç.<io Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS .

Aoolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.681 -

DE

3

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo Correia Bloch a pesquisar cassiterita,
galena, tJarnierita, pir.-:ugerita e associados no município de Bom Sucesso,
do Estado de ltllinas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do D~creto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretao:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Osvaldo Correia Bloch a
pesquisar cassiterita, galena, garnierita, pirargerita e associados numa área
de quhlhentos hech:.·res- ( 500 Ha), situada nos lugares denominados Fazenda
Jardim e Á!>;ua Limpa, distrito de São Tiago, município de Bom Sucesso, do
Estado de Min.<!•s Ge1·ais, área essa delimitada por um retângulo que tem um
vértice ~ novecentos e vinte metros (920 m), rumo verdadeiro setenta e cinco
graus e dez minutos nordeste (75° 10' NE) da confluência do córrego Capão,
no ribehão Águ?. Limi?2! e cujos lados convergentes nesse vértice, têm· os seguintes comprimentos e runlos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros
(2.500 m), dez graus noroeste (10° NW) e dois mil metros (2.000 m), oitenta graus sudoeste ( 80° SW) .
d:ir~c

Art. 2. 0 Est<'l autoriZação é outorgada nos têrmos estabelecidos no
de Minas.

C6~

Art. 3. 0 O título da autoriz::?ção de pesquisa, que será uma vi.a aut~ntica
·dêste decreto, pagará a taxn de cinco mil crm:eiros (Cr$ 5.000,00), e será
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transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
ds República.
GETÚLIO VARGAS.

/ Apolônio Sales.
DECRETO N. 0 14.682 -

DE

3 DE FEVEREIRO DE 1944

Af',;jtoriza o cidadão brasileiro Alvaro de Morais Maaalhães a pesquisar tudll.
no município de Resende, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere .: artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de j&neho de 1940 (Código de Minas), decreta.:

Art. 1.° Fica autol'izado o cidadão brasileiro Álvaro de Mora:is Magalhães a pesquisar turfa, numa área- de duzentos e oitenta e- dois hectares e dois
ares (282,02 Ha) situada no distrito e município de Resende, do Estado do
Rio de JD:neiro,- e delimitada: por um hexágono irregular tendo um vértice a
mil quinhentos e setenta metros (1.570 m), no rumo magnético setenta e
quatro graus nordeste (74° NE) do centro da ponte da estrada! de rodagem
Formoso-Resende sôbre o ribeirão Pitangueiras, e cujos lados a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil setecentos e cinqüenta metros (2. 750 m), norte (N); dois mil e cem metros
(2.100 m), quan~nta e cinco graus e trinta minutos nordeste (45° 30' NE);
mil e trinta e cinco metros (1.035 m), sul (S); setecentos metros (700 m),
ceste (Vt/) dois mil seiscentos e vinte metros (2.620 m), sul (S); novecentos
e oitenta metros (980 m), cinqüenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste
(54° 30' SW).
Art. 2. 0 Esta auÍoriza•ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6dígo de Minas.
.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pê.•gará a taxa de mil quatrocentos e quinze cmzeiros (Cruzeiros 1.415_.00), e saá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção J\/Iinerd do :rvnnistério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-~e as disposições em contrário.
Rio de J::meiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da H:epública,
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
DECRETO N.O 14.683 -

DE

3

DE FEVEREIRO DE

1944

.AUtoriza o cidadão brasileiro Alvaro de Morais Magalhães a pesquisar argila
no município de Resende, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do D~creto-lei n, 0 1. 985, de 29
de ja-neiro de 1940 (Código de Minas), decretSJ:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Álvaro de Morais Magalhães a pesquisar argila numa área de duzentos e oitenta e dois hectares e
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dois &res (282,02 Ha), situada no distrito e município de Resende, do Estado
do Rio de JanEám, e delimitada por um hexágono irregular tendo um vértice
a mil quinhentos e setentS~ metros (1.570 m), no rumo magnético setenta e
quati-o graus nordeste (74_o NE) do centro da ponte da estrada de rodagem
Formoso-Resende sôbre o rib~irão Pitangueiras, e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil setecentos e cinqüenta metros (2. 750 m), norte (N); dois mil e cem metws
(2.100 m), quarenta e cinco graus e trinta. minutos nordeste (45° 30' NE);
mil e trinta e cinco metros (1.035 m), sul (S); setecentos metros (700 m),
oeste (W) d'.:ds mil seiscentoS e vinte metros (2.620 m), sul (S); novecentos e oitenta metros (980 m), cinqüenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste (5<'< 0 30' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códig_o de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autentica
dêste decreto, pagará a tf.!:.:a de dois mil oitocentos e trinta cruzeiros (Cruzeiros 2. 830,0Ú), e ser:§; transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Il/iineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio áe Jroneiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS .

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14-.684.- DE 3 DE FEVEREJRO DE 1944

Auto;:iza o cidadão brasileiro Manuel Figueiredo a pesquism· mica e associados
no município de Matipó, do Estado de Minas Gerais
O Fresident2 da República, us::::ndo da atribuição que lhe confe,-e o artigo 74, letra a da Constituição, e nos térmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro d8 19~-0 (Código de Mina·s), decretBl:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Figueiredo a pesquísnr mica e <>'ssociados numa área de trinta e dois hectares (32 Ha:) situada
na fazenda Bal1, distrito e 1r.unicípio de Matipó, do Estado de Minas Gerais,
e delimhada por uma linha poligonal que tem um vértice a cento e oitenta
~cinco metros (185m), r-umo qua•renta e três graus sudeste (43° SE) magnético da fóz do córrego Moinho, afluente do :do Santa Margarida e cujos· lados,
a p.9xtir dêsse vé!·tice, têm os se~uintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos V~etros (200 · m) cinqüenta e três gra-us e trinta minutos noroeste
(53° 30' I'-.J"W); quatrocentos metros (4·00 m), oeste (W); quinhentos metros
(500 n'-), s-tll (S); oitocentos e vinte e cinco metros (825 m), leste (E); quatrocentos e sestlenta t:netros (460 m), trinta e qua.tro graus noroeste (34° NW).

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos térffios estabelecidos no Código de IVIinss.
Art. 3. 0 O tü:ulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, paogará a taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00), e será
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transcrito r;o livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura ..
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência
da República.

e

56.0

GETÚLIO VARGAS,
Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.685 -

DE

3

DE

FEVEREIRO DE 1944

Av:torzza.-o cidadão brasileiro A. Magalhães Bastos a. pesquisar terras c'9loridas
para. tintas minerais, no município de Taubaté, do_ Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere .'J artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n, 1. 985, Je 29
de ja·neiro dz 1940 (Código de Minas), decreta•:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro A. Magalhães Bastos a
pesquisar terras coloridas para tintas minerais, num;:;, área de dezesseis hectares ( 16 Ha), situ8.da na Fazenda Quiridm, distrito de Quiririm, município de
Taubaté, do Estado de São Paulo, e delimitada por um polígono irregular
tendo nm vértice a vinte um metros e setenta centímetros (21,70 m), no rumo
magnético cinqüenta e oito graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (58° 45'
SVJ) do canto ~udoeste (SW) da casa de A. It/lagalhães B<>lstos e cujos lados,
a partir -do vértice considerado, têm os seguintes compl'imentos e orientações
magnética·s: quatrocentos e quarenta e dois metros ( 442 m), oito gra•ns e
vinte e três minutos sudoeste (8° 23' SW); cento e cinqüenta e um metros
(151m), dez graus e trint<Jo e um minutos sudoeste (10° 31' SW); cento e
trinta e dois metros e setenta centímetros (132,70 m), setenta e cinco graus
e quarenta e dois minutos sudoeste (75° 42' SW); duzentos e um metros e
'quarenta centímetros (201,40 m), um grau e cinqüenta e sete minutos nordeste (1° 57' NE); quatrocentos e setenta e nove metros e trinta centímetros
(479,30 m)., vinte e três graus e trinta e um minutos noroeste (23° 31' NW);
oitenta e oito metros e cinqüenta centímetros (88,50 m), oitent;:;, e oito graus
e sete min11tos sudeste (88° 7' SE); trezentos e dezessete metros e dez centímetros (317,10 m), oitenta e seis graus e trinta minutos sudeste (86° 30' SE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

,Art._ 3.0 O título da autorização. de pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de trezentos .cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
tranocrito no livro prÓprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio, de Janeiro, 3 de :tevereuo de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da .República.

GETÚLIO VARGAS.
Apol6nio Salea.
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DECRETO N. 14, 686 -

DE

3

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco José Rodrigues a pesquisar calcáreo e
associados no município de Sete Lagoas, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da ConstituiÇão, e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985. de 2.9
de ja-neiro de 1940 (Cóaigo de Mina:s), decret81:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco José Rodrigues
a pesquisar calcáreo e associados no lugar denominado Chaves, situado no distrito e município de Sete Lagoas, do Estado de Minas Gerais, numa área de
trinta hectares (30 Ha) delimitadE:l por um retângulo tendo um vértice à distància de oitenta e quatro metros ( 84 m), no rumo magnético vinte e seis
graus e trinta minutos noroeste (26° 30' NW) a partir do marco quilométrico
noventa e três (Km 93) da Rodovia Cachoeira de Macacos-Sete Lagoas, e os
lados que pa-rtem dêsse vértice têm os· seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m), sessenta e três graus e trinta minutos nordeste (63° 30' NE); quinhentos metros (500 m), vinte e seis graus e trinta
minutos noroeste (26° 30' NW), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabe1ecido.9 no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
déPte Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), _e s::-rá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apoi8nio Sales.

DECRETO N. 14. 687 -

DE 3 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Júlio Padilha. de Miranda a pesquisar quartzo
no município de Sabinópolis, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do decreto-lei n, 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta.:
Art, 1. ° Fica autorizado o cidadão bra.sileiro Júlio Padilha de Miranda
a pesquisar quartzo, numa área de vinte e dois hectares e oitenta ares (22,80
Ha), situada no lugar denominado S<o~mpa•io, distrito e município de Sabinópolis, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um
vértice a cento e noventa e dois metros e cinqüenta centímetros (192,50 m),
no rumo oitenta e sete graus e dez minutos nordeste (87° 10' NE) magl;J.ético,
da confluência. dos córregos Sampaio e Salvelina e os lados que partem dêsse
vértice, quinhentos e setenta metros (570 m), e rumo oitenta e um graus e
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trinta minutos sudoeste (81° 30' SW) magnético, quatrocentos metros (400 m),
e rumo oito graus e trinta minutos sudeste (8° 30' SE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização ·é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntlca
Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral ,ioMinistério da Agricultura,
·
dê~tEI

Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de
da Repúb.lica.

~fevereiro

de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.688 -

DE

3

DE. FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a pesquisar minério de·
ferro no município de Cêrco Azul, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confera o Blrtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a
pesquisar minério de ferro em duas (2) áreas, num total de cento e dezoito
hectares e oito ares (118,08 Ha), situadas no distrito de Rio Branco, município de Cêrro Azul, do Estado do Paraná e assim definidas: a primeira (l.a)
tem cento
oito hectares e trinta e três ares (108,33 Ha) e é delimitada por
uma linha poligonal que tem um vértice .a trezentos metros e sessenta centime.tros (300,60 in), rumo quatorze graus noroeste ( 14° NW) da confluência dos
córregos Araras e Bertolin e cujos lados, a partir dêsse vé.rtice, têm· os seguintes
comprimentos e rumos: cento e quarenta e dois metros e cinqüenta centímetros (142,50 m), setenta e nove graus e quarenta e cinco minutos noroeste
(79° 45' NW); noventa e cinco metros (95 m), sete graus e trinta minutos
nordeste (7° 30' NE); duzentos e quarenta e cinco metros (245 m), trinta e
cinco graus e quinze minutos noroeste (35(} 15' NW); cento e dezessete me~
tros e cinqüenta centímetros ( 117,50 m), dois graus e trinta minutos nordeste
(2° 30' NE); duzentos e oitenta metros (280m), vinte e oito graus e dez minutos nordeste (28° 10' NE); cento e dez metros (110m), onze graus nordeste
l11° -NE); duzentos e noventa metros (290 m), nove graus e trinta minutos
nordeste (9° 30' NE); cento e quinze metros (115 m), cinqüenta e nove graus
e trinta minutos noroeste (59° 30' NW); noventa e sete metros e cinqüenta
centímetros (97,50 m), setenta e cinco graus e quarenta e cinco minutos su~
doeste (75° 45' SW); noventa e cínco metros (95 m), oitenta e três graus e
vinte minutos noroeste (83° 20' NW); oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros (82,50 m), vinte e cinco graus e quinze minutos nordeste (25° 15'
NE); cinqüenta e sete metros e cinqüenta centímetros: (57,50 m), seis graus
e quarenta e cinco minutos nordeste ( 6° 45' NE); oitenta e sete metros e
cinqüenta centímetros (87,50 m), sessenta e nove graus e quarenta e cinco

e
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minutos sudeste (69° 45' SE); cento e setenta e cinco metros (175m), trinta
e quatro gr8.us nordeste (34° NE); cento e quarenta;, e cinco metros (145m).
treze graus e quinze minutos noroeste (13° 15' NW); .setenta e sete metros e
cinqüenta centímetros ( 77,50 m), vinte e um graus e quinze in!nutos nordeste
(21° 15' NE); sessenta e sete metros e cinqüenta centímetros (67,50 m), qua.
tro_graus e trinta minutos noroeste (4° 30' NW); cento e oitenta e cinco metros (185m), tl:eze graus e cinqüenta minutos noroeste (13° 50' NW); sessenta
e cinco metros (65 m), cinco graus e quarenta e cinco minutos nordeste
(5° 45~ NE); cem metros ( 100 m), sessenta e quatro graus e trinta minutos
nordeste ( 64° 30' NE); e cem metros ( 100 m), oitenta e sete graus e quinze
minutos nordeste ( 87° 15' NE); cem metros ( 100 m), oitenta e cinco graus
c quarenta e cinco minutos sudeste (85° 45' SE); cento e quarenta e dois
metros e cinqüenta centímetros ( 142,50 m), sessenta e quatro graus sudeste
(64° SE); s-essenta e dois metros e cinqüenta centímetros (62,50 m), oitenta
e sete graus e quinze minutos sudeste (87° 15' SE); duzentos e oitenta e dois
metros (282m), sessenta e um graus e quinze minutos sudeste (61° 15' SE);
cento e noventa metros ( 190 n1), setenta e quatro graus sudeste ( 74° SE);
quarenb. e dois metros e cinqüenta centímetros (42,50 m), cinqüenta e um
gr2us sudeste (51° SE); seiscentos e cinqüenta metros (650 m), trinta e um
grt,us e quinze minutos sudoeste (31° 15' SW); oitenta e cinco metros
(85 m), vinte e oito graus e trinta minutos sudoeste (28° 30' SW); duzentos
e sessenta e cinco metros (265 m), trinta e um graus e dez minuto!:i sudoeste
(31° 10' SW); oitenta e cinco metros (85 m), trinta e sete graus e quarenta
e cinco mii,utcs sudeste (37° 45' SE); trinta e cinco metros (35m), dGz graus
sudo~ste (10° SW); cinqüenta metros (50 m), quarenta e cinco graus e quarenta minutos sudeste ( 45° 4·0' SE); noventa e dois metros e cinqüent21 cen·
tímetros (92,50 m), quarenta e oito graus sudeste (48° SE); quatrocentos e
trinta metros (430 m), dezoit; graus e trinta minutos sudoeste (18° 30' SW.);
duzentos e cinqüenta e cinco metros (255 m), oitenta e seis graus ~ quarenta
e cinco minutos noroeste (86° 45' NW); cento e noventa e sete metros e
cinqüenta ceni:Ímetros (197,50 m), quinze minutos sudoeste (15' s~N). A se·
gunda (2.a) área tem nove hecta•res e setenta e cinco s-res (9,75 Ha) e é de~
limitada por uma linha poligonal que tem um vértice a cento e oitenta me~
tros (180 m), rumo vinte e nove graus nordeste (29° NE) da confluência
dos córr~gos Ara-:·as e Bertolin e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os
seEt,uintes comprir.1.entbs e- n.tmos: cento e trinta metros ( 130 m), aitent0 e
um graus sudeste (81° SE); quatrocentos e noventa metros (490 m), trinta
e dois graus e trinta minuto:; sudoeste (32° 30' SW); duzentos e vinte e dois
met:ros e cinqüenta centímetros (222,50 -m), cinqüenta e sete graus e quarenta
minutos sudoeste ( 57° 40' SW); setenta metros ( 70 m), qtmrentn e três
graus noroeste ( 43° NVJ); cento. -e quarenta metros ( 140 m), vinte e oito
gra>us e trint<; minutos nordeste (28° 30' NE); cento e setenta e dois metros
e cinqüent<.: centímetros (172,50 m), vinte e três grau~ e quarenta e cinco
minutos nordeste (23° 45' NE); cento e cinco metros (105 m), vinte e um
giaus e trinta minutos nordeste (21° 30' l\TE); cinqüenta e dois metros e
cind.ienta centímetros (52,50 m), oitenta e cinco graus e quarenta e cinco
mimltos s~1deste (85° 45' SE): sessenta e cinco metros (65 m), trint;:> e nove
grons e trinta minutos sudeste (39° 30' SE); cem metros (100 m), quarer:ta
e qu~,tro graus e quarenta minutos nordeste (44° 40' NE); cento e dez metros
(110m). dezenove graus e vinte minutos nordeste (19° 20' NE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
digo de Minas.

C6~

.Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via "-ugntica ·
dêste decreto, pagará a taxa de mil cento e noventa \':ruzeiros (Cr$ 1.190,00),
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e será transcrito no livro próprio da Divh:ão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o.
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N, 14.689 -

DE 3

DE FEVEREIRO DE

194-4

Autoriza a cidadã brasileira Ceci Coutinho Dantas a pesquisar tantalita e associados no município de Acari, do Estado do Rio Grande do Norte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;
Art. 1.0 Fica autodzada a cidadã brasileira Ceci Coutinho Dantas a pesquisar tanta-1ita e associados no imóvel denominado Ta·boa no distrito de Carnaúba, no município de Acari, do Estado do Rio Grande do Norte, numa área
de dez hecta-res ( 10 Ha), delimitada por um retângulo tendo um vértice à
distância de vinte metros (20 m), no rumo magnético quarenta graus nordeste
(4-0o NE) da confluência do córr.ego do Balanço no Riacho Táboa e os lados
que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos mSJgnéticos:
duzentos e cinqüenta metros (250 m), setenta e três graus e trinta minutos
noroeste (73° 30' NW), qua-trocentos metros (400 m), dezesseis graus e trinta
minutos sudoeste ( 16° 30' SW), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autoriza-ção é outorgada nos t@rmos estabelecidos no CÓ··
digo de Minas.
Art._ 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut@ntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro pr6prio da Divisão de Fomento da Produção Mineral d('
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da lndepend@ncia e 56.o.
da República,
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales,

DECRETO N. 14. 690 -

DE 3 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Paro!in Júnior a pesquisar argila e
caulim no município de Campo Largo, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o s.rtigo 74, letra a, da Constituição,. e nos têrmos do Decreto-lei n, 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cida-dão brasileiro Antônio Parolin Júnior a
pesquisar argila e cs..ulim em três (3) áreas num total de quatorze hectares e
Col. de Leis -
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quarenta ares ( 14,40 Ha), situada no lugar denominado Ilha do Meio, distrito de São Luiz do Purunã do município de Campo Largo, do Estado do Paraná, e- assim definidas: a primeira ( 1.a), têm um hectare ·e oitenta ares
( 1,80 Ha), e é delimitada por um retângulo, tendo um vértice a dois mil
duzentos e sessenta metros (2. 260 m), rumo seis graus e trinta minutos sudeste (6° 30' SE) magnético, da foz do córrego Banhado, afluente do Ribeirão
das Mortes e os lados que partem dêsse vértice com cento e cinqüenta metros
(150 m), e rumo oitenta e oito graus e quarenta minutos nordeste (88° 40'
NE), cento e vinte metros (120 m) e rumo um grau e vinte minutos sudeste
(1° 20' SE); a segunda (2.a) tem onze hectares e setenta e seis 01res
(11,76 Ha-), e é delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a dois
mil quinhentos e vinte e cinco metros (2.525 m), rumo três graus e vinte
minutos sudeste (3° 20' SE) magnético da mesma origem acima citada e
cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos e sessenta metros (360 m), e sessenta e seis graus e
dez minutos nordeste ( 66° 10' NE); quatrocentos e noventa e nove metros
e quarenta e cinco centímetros (499,45 m), e dois graus e cinqüenta minutos
sudeste (2° 50' SE); duzentos metros (200m), e sessenta e seis graus e dez
minutos sudoeste (66. 0 10' SW); quatrocentos e vinte metros (420 m), e Vinte
e três graus e cinqüenta minutos noweste (23°50 NW); a terceira (3.a) áre:1
tem oitenta e quatro ares (0,84 Ha), e é delimitada por um paralelogramo
tendo um vértice a três mil trezentos e noventa metros (3.390 m), rumo
.quarenta minutos sudoeste (40' SW) magnético da mesma origem já referida
.e os lados que partem dêsse vértice com cento e vinte metros (120 m), e
rumo trinta gra-us e vinte minutos sudeste (30° 20' SE) magnético, setenta
metros (70 m), e rumo cinqüenta graus e quarenta minutos sudoeste (50° 40'
:SW) magnético.
Art. 2. 0 Esta autorizsoção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via au-::êntica
clêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência c 56. 0
d,> RP.pública.
ÜETÚLIO

VARGAS.

Aoolônio Sales.

DECRETO N.
A!ltoriza

0

14.691 -

DE

3

DE FEVEREIRO DE

1944

cidadão brasileiro Olegário Alves da Silva a pesquisar quartzo no
município de Sento Sé, do Estado da Bahia

O PrGsidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Consti'tuição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0
Fic3l autorizado o cidadão brasileiro Olegário Alves da Silva a
pesquisar quartzo, numa área de duzentos e quarenta hectares (240 Ha), situ2da na fazenda Almas, no local denominado Serra do Rozilho. distrito de
Ouro Branco, município de Sento Sé, do EstSJdo da Bahia, área essa delimitada
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por um retângulo tendo um_ vértice a quatTocentos e oitenta e quatro metros
( 484 m) no rumo magnético de sessenta e dois graus noroeste ( 62° NW) do
Olho d'Água do Ro.zi!ho, e a mil e vinte e três metros (1.023 m), no rumo
m 2 gnético vinte e três graus e trinta minutos nordeste (23° 30' NE) e a. partir
tio encontro da estrada pê<rticular para a residência do Sr. Olegário Alves da
Silva com a estrada que liga Upamirim a Mimoso, e os lados qmcorrentes
nêsse vértice e a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
rníl e seiscentos metros ( 1. 600 m), sessenta e trêS graus e trinta minutos su-·doeste (63° 30' SW); e mil e quinhentos inetros (1.500 m), vinte e seis
graus e trinta minutos sudeste (26° 30' SE).
_Art. 2. 0 Esta autorizSJção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O tíhdo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
clêste decreto, pagará a taxa de dois mil e quatrocentos cruzeiros (Cruzeiros 2 .400,00)., e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Minerd do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N.

14.692- DE 3

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Leônidas a pesquisar scheelit"a e associados
no município de Currais Novos, do Estado do Rio Grande do Norte
O Presidente da República, usando da atribuição que ihe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de
·29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão braaileiro José Leônidas a pesquisar scheelita e a~sociados, numa área de vinte e nove hectares, seis ares e
vinte e cinco c~ntiares (29,0625 Ha), situada na fazenda Barra Verde, distrito
·e município de Currais Novos, do Estado do Rio Grande do Norte, e delimita·cia por um quadrilátero irregular tendo um vértice a trezentos e .noventa metros (390 m), no' rumo magnético setenta e um graus sudoeste (71° SW) do
centro do· Sangradouro de Alvenaria da Barragem do açude alimentado pelos
riachos e córregos de nomes Boca de Lage, Mina, Cabeças, João Soares, Bernardo e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:· cento e cinqüenta metros ( 150 m), cinqüenta
e trê'i.l graus e trinta minutos noroeste (53° 30' NW); dois mil metros
(2.000 m), trinta e seis graus e trinta minutos nordeste (36° 30' NE); cento
e noventa e cinco metros ( 195 m), treze graus e quarenta e um min"utos sudeste (13° 41' SE); mil oitocentos e setenta e cinco metro9 (1.875 m), trinta
e seis gra-us e trinta minutos sudoeste (36° 30' SW);
Art. 2. 0 Esta- autoriza-ção é outor!!ada nos t&rmos estabelecidos nc Código de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut:êntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Rio de Janeir.o, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
'GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.693 -

DE

3

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro naturalizado A. Magalhães Bastos a pesquisar
dolomita e,associados no município de Rezende, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere- o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 1, 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro naturalizado A. ME!galhães Bastos a pesquisar dolomita e associados numa área de três hectares e
vinte e nove ares (3,29 Ha), situada na fazenda Sertão das Oliveira, distrito
e município de Rezende, do Estado do Rio de Janeiro e delimitada por uma
linha poligonal que tem um vértice a duzentos e sessenta e , oito metros e
vinte e dois centímetros (268,22 m), rumo cinqüenta e oito minutos nordeste
(58' NE) magnético do quilômetro vinte e dois (Kro 22) da estrada RezendeRiachuelo e cujos lados, a pmtir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: cento e cinqüenta metros e vinte e três centímetros
(150,23 m) e quinze graus e trinta minutos nordeste (15° 30' NE), cento e
vinte e quatro metros e cinqüenta e sete centímetros ( 124,57 m) e cinqüenta
graus e quarenta e três minutos noroeste (50° 43' NW), cento e noventa e
Seis metros e setenta e seis centímetros ( 196,76 m) e cinqüenta graus e vinte
e dois minutos sudoeste (50° 22' SW), cinqüenta e qua.tro metros e vinte e
quatro centímetros ( 54,24 m) e vinte e cinco graus e cinqüenta e três minutos
sudeste (25° 53' SE), cento e noventa metros e st::ssenta e dois centímetros
( 190,62 m) e setenta e cinco graus sudeste ( 75° SE).
Art. 2.0 Esta autoriza-ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
d1.1 RiE'pÚblica.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. ·14. 694 -

197

DE 4 DE FEVEREIRO DE 1944

Torna insubsistente o Decreto ·n. 11.140, de 28 de dezembro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. É tornado insubsistente o Decreto n. 11. 140, de 28 de dezembro de 1942, em que foi declarada de utilidade pública a desapropriação
de um imóvel situado em São Paulo e pertencente ao espólio de N estar de
Barros, para a construção da nova sede destinada à Escola Preparatória daquela c~dade.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1944, 123.0 da Indepenà&ncia e 56.0 da
República:
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 14.695 -DE 4 DE FEVEREIRO DE 1944
Dec!ata de utilidade pública a desapropriação de um imóvel em Fottsleza.,
Estado do Ceará, para residência do Comandante da lO.a R. M.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o art. 6.0 , combinado com as
letras a e b do art. 5.0 , do Decreto~lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941,
deCreta:
Art. 1.0 Ê declarada de utilidade pública a desapropriação do imóvel
-constituído de terreno medindo 22 x 43 metros e prédio com cêrca de 380 m2,
situado na Avenida Santos Dumont n. 2. 088, bairro Aldeiota, na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará, e pertencente a Ulis::es Borges, por ter sido julgado necessário à residência do Comandante da 10.a Região Militar.
Art. 2.0 Para efeifo da imediata imissão de posse do mencionado imóvel, é "também declarada a urgência da desapropriação correspondente, cuja
efetivação fica o Ministério da Guerra autorizado a promover, com isenção de
qualquer imposto de sêlo ou emolumento.
Art. 3.0 No caso de desapropriação mediante acôrdo, prevalecerá o prêço
de Cr$ 300 . 000,00 (trezentos mil cruzeiros), montante da avaliação procedida
pela Comissão de Escolha de Terrenos da lOP Região Militar, conforme consta
do relatório apenso ao respectivo processo, e a ser pago por conta dos recursos
da Caixa Geral de Economias de Guerra.
Art. 4.0

Revogam-Siil as disposições em coi)trário,

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúblicá.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N,

14. 696 -

DE 4 DE FEVEREIRO DE 1944

Declara de utilidade pública a desapropriação de um imóvel em BD:gé, Estado
db Rio Grande do Sul, para ampliação do quartel do 3.0 R.A.D.C.
O P.-e~idente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra Ç>., da Constituição, e, de acôrdo com o art. 6.0 , combinado
com as letras a e h do <õl.rt. 5. 0 , do Decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de
1941, decreta:
Art, 1.0 É declarada de utilidade pública a desapropriação do imóvel
constituído de oito lotes de terrenos com benfeitorias, apresentando uma
área total de 11.758,00 metros quadrados, situado junto ao terreno do quartel do 9.0 Regimento de Artilhada de Divh:ão de Cavalaria, em Bagé, Estado do' Rio Grande do Sul, por ter sido julgado neces~ário à ampliação do
mesmo quartel, e perter.cente a João Martins Borges Rodrigu"es, Breno
Sátiro da Cunha, Vergílio Alves de Sena, Badlícia Ivi.achado Maurente,
Francisco Caza1·telli, Adeodato Dutra, Mr~ria do Carmo Martins e Joaquina
da Silva Lopes..
Art. 2.0 Para efeito da imediata imissão de posse do mencionado imóvel,
é também decls.rada a urgência da desapropriação corrElspondente, cuja efetivação fica o Ministério da Guerra autorizado a promover, com isenção de
qualquer impôsto de sêlo ou emolumento.
Art. 3.0 No caso de desapropriação mediante acôrdo, prevalecerá o
prêço de Cr$ 41.350,00 (quarenta e um mil trezentos e cinqüenta cru~
zeiros), montante da avaliação procedida pela Comissão de Escolha de
Terrenos da 3.a Região Militar, conforme consta do relatório apenso ao
_çespectivo processo, e a ser pago por conta dos recursos do Decreto-lei número 6. 145, de 29 de dezembro de 1943.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1944, 1.23.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G, Dotra.

DECRETO N. 14.697 -

DE

4

DE

FEVEREIRO DE 1944

Cria o Hospital Naval de Natal

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criado o Hospital Naval de Natal, Estado do Rio Grande
do Norte, que será organizado de conformidade com o Regulamento anexo
ao Decreto n. 24·, 567, de 4 de julho de 1934,

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 5ó.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Henrique A, Guilhem.
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DECRETO N. 14. 698 -

199

DE 4 DE FEVEREmO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, leÚa a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do
Decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
.Art. 1.° Fica suprimido um cargo da classe F da carreira de Polícia
Especüil do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da exoneração de Roque de Morais Costa Júnior,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do
Quadro Permanente do mesmo Mini.stério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrál'io.
Rio de Janeiro, 4 de fevereirO de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS •

.PJ.exa.ndre Mar condes Filho.

DECRETO N. 14.699- DE 4 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão bn1sileiro Custódio Gomes Lisbôa. a pesquisar quartzo e
pedras coradas no município de Teófílo Otoni, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da Repúbli~a, usando da atribuição que lhe· confere o.
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmcs do Decreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Custódio Gomes iisbôa a pesquisar quartzo e pedras coradas numa área de cem hectares (100 ha), situada
no distrito de Itaipé, município de Teófilo Otoni, do Estado de Minas Gerais
e delimitada pot uma linha poligonal que tem um vértice na fez do córrego
Tatú, afluente do ribeirão do mesmo nome e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e oitenta metros (980 m), cinqü:mta e seis graus sudoeste (56° SW); quinhentos
metros (500 m), sessenta e quatro g1·aus noroeste (64° NW); seiscentos e oitenta e cinco metros (685 m), ciuatorze giaus noroeste (14° NW); seiscentos
e cinqüenta metros (650 m), sessenta e seis graus e trinta minutos nordeste
(66°30' NE); duzentos metros (200m), oitenta e oito graus e trinta minutos
sudeste (88°30' SE); oitocentos e sessenta metros (860 m), quarenta e sete
graus e trinta minutos sudeste (47°30' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos t&rmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O t-ítulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a tz.xa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minístério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam·se as dispodções em contrário.
Rio de· Janeiro, 4 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Avolônio Sales.
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DECRETO N, 14.700- DE 4

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza a Companhia ltatig - Petróleo, Asfalto e Mineração S. A. a pesquisar minério de manganês e grafita no município de Dom Silvécio, do
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Coristituição e nos têrrnos do Decreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Itatig - Petróleo, Asfalto e Mine·ação S. A. a pesquisar minério de manganês e grafita em terrenos situados no
:listrito de Sem Pei:xe, município de Dom Silvério, do Estado de Minas Gerais,
:mma área de cem hectares (100 Ha), delimitada por um quadrado tendo um
tértice à distância de dois mil metros (2 .000 m), no rumo magnético de
:inqüenta graus sudoeste (50° SW) da confluência do córrego Araçá no ribeirão
5ão Bartolomeu e os lados, que partem dêsse vértice, têm o comprimento
:le mil metros ( 1. 000 m), e os seguintes rumos magnéticos quarenta e dois
~aus sudeste ( 42° SE) e quarenta e oito graus sudoeste. ( 48° SW), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de 1\Jiinas.
Art. 3.0 O t'ítulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
d&ste decreto, pagará a taXa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) e será transcrito no livro .próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RBpÚhlica.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14 . 701 -DE 4

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza os cidadãos brasileiros José Ferreira Maia e ]acob Martins de Oliveira
a pesquisar mica e associados no município de Caratinga, do Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos 'brasileiros José Ferreira Maia e
jacob Martins de Oliveira a pesquisar mica e associados numa área de dezessete hectares ( 17 ha), situada no local denominado Noite Grande, no distrito
e município de Caratinga, do Estado de Minas Gerais, delimitada por um
pentágono irregular tendo um vértice a trezentos metros (300 m), no rumo
roqgnético sessenta e dois graus e trinta minutos noroeste ( 62°30' NW) da
_onflu&ncia dos córregos V&lão e Noite Grande e cujos lados a partir dêsse
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vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e vinte
metros (520 m), oitenta e cinco graus e trinta minutos sudeste (85°30' SE);
duzentos e onze metros (211m), trinta e sete graus noroeste (37° NW); qua.
trocentos e quarenta metros ( 440 m), sessenta e cinco graus e trinta minutos
noroeste (65°30' NW); quatrocentos e sessenta e seis metros (466 m), oitenta e
dois graus sudoeste (82° SW); quinhentos e trinta metros (530 m), sessenta
e dois graus e quinze minutos sudeste (62°15' SE).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N.0 14,702 -

DE

4 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Ida Micheli Campos a pesquisar caolim, mica e
associados no município de Bicas do Estado de Minas Gerais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 14,703 -

DE

4 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Carmen Rodrigues Lomba a pesquisar tantalita,
cassiterita e associados no município de São João dei Rei do Estado
de Minas Gerais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.0 14.704 -

DE

4 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza a cidadã. brasileira Carmen Rodrigues Lomba a pesquisar tantalita,
cassiterita e associados no município de São João dei Rei do Estado de
Minas Gerais.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de· pagamento.
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DECRETO N. 0 14.705 -

DE

7

DE FEVEREIRO DE

1944

Aprova prpjetos e orçamentos de obras complementares do traçado aprovadopelo Decreto n. 0 12. 294, de 22 de abril de 1943

O Presidente da República, usando da atribuiç.ão que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados os projetos e orçamentos, na importânci2 de
Cr$ 686.958,30 (seiscentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta e

oito cruzeiros e trinta centavos), que com êste baixam, rub;:icados pelo
Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, referentes às
obras complementares a serem construidas no trecho do km. 103,868 a
117,028, prolongamento da linha Vencesbu B.-az até o rio do Peixe, traçado
aprove. do pelo Decreto n. 12. 294, de 22 de abdl de 1943.
Art. 2.° Fica aprovado o projeto que também com êste baixa, rubricado pelo Diretor do refer-ido Departamento, para a construção de uma
ponte de concreto armado sôbre o ri.o do Peixe e, como liri"lite máJ:imo, o
respectivo orçamento, na importância de Cr$ 2. 228. 744,50 (dois miihões
duzentos e vinte e oito mil setecentos e quarenta e quatro cruzeiros e cinqüenta centavos), devendo a Rêde de Viação Paraná-S8.r..ta Catarina providenciar de modo a reduzir a despesa, na execução da ob:ra, mediante contrato precedido de concorrência entre firmas idôneas, com a faculdade de
apresentarem varbnte3 do projeto em questão e adotando outra medidas
que consta_rão do edital a ser aprovc.do pelo Ministro da Viação.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 194"t, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima..

DECRETO N. 0 14. 706 -

DE ·7 DE FEVEREIRO DE 1944

Cria a Tabela Numérica de Extranumerário-me!1salista do Depósito Central
de Material de Engenharia, do lVIinisiério da Guerra, e dá ot<tras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, alínea- a, da Constituição, decreta:
Art, 1.° Fica criada, com uma função de auxiliar de escritório, referência IX, e uma de motorista, referência XI, a Tabela Numérica de Extra~
numerário-mensalista do Depósito Central de Iviaterial de Engenheria, da Di~
retoria de Engenharia, do Ministério da Guerra.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na importância de Cr$ 16. 800,00 (dezesseis mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Cor;.signação II
Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, do vigente
Orçamento do ·Ministério da Guerra.
Art. 3.0 ~ste Decreto entrará ern vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Eurico G. Dutra..
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DECRETO N. 0 14.707 -

DE

8 DE FEVEREIRO DE 1944

Exclui do regime dri administração a Skoda Brasileira S. A.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, ·letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica excluída do regime de administração pelo Govêrno Federal
a que se acha submetida desde 9 de abril de 1943, a sociedade Skoda Brasileira S. A.
Art. 2. 0 Êste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio· de Janeiro, 8 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 14.708 -

DE

8 DE FEVEREIRO DE 1944

Concedé reconhecimento, sob regime de inspeção permatl.ente, ao curso ginasial do Ginásio O:waldo Cruz, com sede em Campo Grande, no Estada
de Mato Grosso.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra: a, da ConstitL1ição, e nos têrmos do art. 72 da Lei Orgânica do
Ensino Secundário, decreta:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso gir.asial do Ginásio Osvaldo Cruz, com sede• em Campo
Grande, no E&tado de Mato Grosso.
Art. 2.0 Revogam-se a-s di<Jposições em contrário.

Rio de JB:neiro, 8 de fevereiro de 1944, 123.0 da IÜ.depenà.ência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Gustavo Capenema.

DECRETO •N.O 14.709 -

DE 8 DE FEVEREIRO DE 1944

Declara caduca a autorização outorgada pelo Decreto n.O 6 .102, de 15 de agôsto
de 1940, ao cidadão brasileim Vítor Amaral Freire para lavrar jazidas de.
petróleo e gases naturais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo e noB
têrmos dos Decretos-leis n. 0 s 1. 985, de 29 de janeiro de 1940, e 3. 236, de 7
de maio de 1941:
Considerando não haver o perm,sslonarw dado cumprimento às obrigações
estabelecidas no Decreto n. 0 6. 102, de 15 de agôsto de 1940, nem atendido

ATOS DO

PUD~I'I.

K.x.. m.<U"l"i VU

ao edital do Conselho Nacional do Petróleo de 30 de junho de 1943, ·publicado
no Diário Oficial do dia 2 de julho subseqüêl\te, decreta:
Art. 1.° Fica declarada caduca a autorização outorgada pelo Decreto nÚ·
mero 6. 102, de 15 de agôsto de 1940, ao cidadão brasileiro Vítor Amaral
Freire, para lavrar jazidas de petróleo e gases naturais, no município de Co·
rumbá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

_DECRETO N. 0 14.710 -

DE 8 DE FEVEREIRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De~
ereto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um cargo, padrão 23, de Ajudante de Tesoureiro do
Tesouro Nacional, do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da aposentadoria do respectivo titular, Francisco de Paula Fonseca, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta·corrente
do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em, contrário.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independ&nci.a e 56.0
<la República.
GETÚLIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO .N.O 14. 711-DE 9

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza a Companhia Nacional de Grafite Ltãa. a lavrar jazida de grafita no
município de Itapecerica, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usar.do da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 1. 985, de 29
.de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Naciond de Grafite Limitada a
lavrar a jazida de grafita em terrenos situados no lugar denominado Água Limpa,
no distrito e município de Itapecerica, do Estado de Minas Gerais, numa área
.de vinte e tr&s hectares e trinta e dois ares (23,32 ha) delimitada por um
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polígono mistilíneo tendo um dos vértices situado no talveg do córrego de
Água Limpa à distância de cinco metros e oitenta centímetros (5,80 m) rumo
magnético vinte e quatro graus e trinta minutos sudoeste (24°30' SW) da
ala de jusante do encontro norte (N) do pontilhão sôbre o referido córrego,
na rodovia ltapecerica-Formiga e cujos lados, a partir do vértice considerado,
têm-os seguintes comprimentos e rwnos magnéticos: sessenta metros (60 m),
vinte e quatro graus e trinta minutos nordeste (24°30' NE); mil duzentos e
vinte e cinco metro's (1.225 m), vinte e um graus noroeste (21° NW); quatrocentos e trinta e dois metros (432 m), .quarenta e oito graus e trinta minutos
sudoeste (48°30' SW) e o talveg do córrego de Água Limpa para jusante até
ó ponto de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33,
34 e Suas alíneas, além das seguintes· e de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização fica obrigada a- recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será decl~Íada caduca ou
nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departatl'!ento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no artigo 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros

( Cc$ 600,00) .
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
d3 República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.712- DE 9 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Cecília Lisboa Lobo a pesquisar talco e associados,
no município de Congonhas do Campo, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o/
1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
ar~. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.

Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Cecília Lisboa Lobo a pesquisar
talco e associados, em terrenos situados no lugar denominado Goiabeiras no
distrito e município de Congonhas do Campo, do Estado de Minas Ge'rais,
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numa área de trinta e quatro hectares e trinta ares (34,30 ha), ·delÚnitada por
um polígono tendo um dos vértices situ2do na barra do ribeirão Goiabeiras,
.no rio Marànhão,
cujos lados, a partir do vértice considerado, têm, sucessivamente, os seguintes compl"imentos ê rumos: qu&.trocentos e setenta e seis
·metros (476 m), quarenta e três graus e trinta minutos noroeste (43°30' NW);
trezen\os e quarenta metrcs (340m), seis graus e trinta minutos noroeste (6°30'
NW); duzentos e cinqüenta metros (250 m), oitenta e quatro graus nordeste
(84° NE); quarenta metros (40 m), seis graus e trinta minUtos sudeste (6°30'
SE); duzentos e quarenta metros (240 m), oitenta e quatro graus nordeste
(84° NE); qu101trocentos e dezoito metros (418 m), 'quarenta graus sudeste
(40° SE); quinhentos e sessenta e cinco metros (565 m), quarenta e cinco
graus e trinta minutos sudoeste ( 45°30' SW).

e

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos e_stabelecidos no Código'
-de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, -p~gará a taxa de tmzentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 350,00),
.e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
-do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
.da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.713-DE 9 DE FEVEREIRO DE 1944
Autoriza o cidadão bresi!eho Henrique ]ustiniano Dourado a pesquisar minérioi
de chumbo, prata e associados, no município de Santo Inácio, do Estado
da Bahia.
O Presidente da Repúbli.ca, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 29
-de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Henrique Justiniano Dourado
a pesquisar minérios de chumbo, prata e associados, numa área de cento e
cinco hectares e vinte ares ( 105,20 ha), situada no locnl denominado Olho
d'Agua -dos Batatas, distrito de Iguitú, município de Santo Inácio, do Estado
da Bahia, e delimitada por um polígono irregular tendo um vértice a sessenta
e cinco metros (65 m), no rumo magnético setenta graus e dez minutos
sudeste (70°10' SE) do ponto de cruzamento do riacho Olho d'Agua dos
Batatas com a estrada que liga o povoado do IVIo-rro do Gomes e.o povoado do
Olho d' Agua dos Batatas, cruzamento êsse que se verifica a poucos metros da
Lagoa do Ezequiel, e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros ( 1. 000 m), oitenta
e quatro graus e trinta minutos noroeste (84°30' N\V); oitocentos e cinqüenta
metros (850 m), trinta e quatro graus e trinta minutos sudoeste (34°30' SW);
quê!trocentos e oitenta e cinco metros (485 m), cinqüenta e nove graus e trinta
minutos sudeste (59°30' SE); mil_ e setenta metros (1.070 m), oitenta e um
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graus e trinta minutos nordeste ( 81°30' NE) ; seiscentos e noventa e três
metro~ ( 693 m), norte (N) .
Art, 2.o Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.

Art. 3.o O título da autorização de pesquisa, que será um<t via autêndca
p.êste decreto, pagará a taxa de mil e sessenta cruzeiros _(Cr$ 1.060,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomeilto da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO'- N. 0 14.714- DE 9

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Santos a pesquisar mica e associados no
município de Resplendor, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da R~pública, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Santos a pesquisar
mica e associados numa área de dez hectares ( 10 Ha), situada no lugar denominado Barra da Vala do Rufino, distrito e município de Resplendor,-do Estado
de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a duzentos
metros (200-m), rumo sessenta e seis graus noroeste (66° NW) magnético,
da foz do córrego Rufino afluente da margem esquerda do Rio Doce e os
lados que partem dêsse vértice com quatrocentos metros ·(400 m), e rumo
vinte graus nordeste (20° NE) magnético, duzentos e cinqüenta metros (250m),
e rumo setenta graus noroeste (70° NW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste de ereto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis·
tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio· Sales.

208

A'rOS DO PODER EXECUTIVO

DECRF.TO N.0 14. 715-DE 9

DE FEVEREIRO DE

1944

AutotJza o Cidadão brasileiro Silvino A/eixo Tavares a pesquisar ,minéri'! de
manganês e associados, no município de Conselheiro Laiaiete, Estado de
Minas Gerais,
O Presidente da RepÚblica, usando da atribuição que lhe confere c
art. 74, letra a, da ConstitUição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 2g
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Silvino Aleixo 'Tavares, em
renovação da autorização conferida Pelo Decreto número sete mil novecentos e
vinte e dois (7 ,922), de vinte e cinco (25) de setembro de mil novecentos
e quarenta e um ( 1941), a pesquisar minério de manganês e associados nuffia
área de seis hectares e sessenta e cinco ares (6,65 Ha), situada no lugar denominado Poço d' Anta, município de Conselheiro Lafaiete) Estado de Minas
Gerais, área essa delimitada por um polígono tendo um vértice situado a trezentos e sessenta e três metros (363 m), rumo seis graus e trinta minutos
sudoeste (6°30' SW) do canto sudoeste (SW) da sede da Fazenda de Silvino
Aleixo e cujos lados_ têm os seguintes comprimentos e orientações: trinta e
três metros (33 m), ré'tenta e oito graus nordeste (78° NE); sessenta e um
metros (61 m), cinqüenta e nove graus sudeste (59° SE); cento e setenta e cinco
metros (175 m), cinqüenta minutos sudeste (50' SE); cento e sessenta e
três metros (163 m), vinte e um graus sudoeste (21° S\IV); .vinte e quatro
metros (24 m), setenta e nove graus trinta minutos sudoeste (79°30' SW);
cento e quarenta e oito metros ( 148 m), sessenta e sete graus cinqüenta e
cinco minutos noroeste (67°55' NW); cento e quarenta e quatro metros
(144 m), um grau e trinta minutos noroeste (1°30' NW); setenta e três
metros (73 m), seis graus cinqüenta e cinco minutos nordeste (6°55' NE); cento
e cinqüenta e cinco metros ( 155 m), cinqüenta e sete graus e quinze minutos
nordeste (57°15' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art.. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro- próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e .56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
DECRETO N. 0 14. 716·-DE 9 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Manuel Ferreira Lima e Raimundo Ferreira
Lima a pesquisar mica, caulim e associados, no município de Espera Feliz,
do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Manuel Ferreira Lima
e Raimundo, Ferreira Lima, a pesquisar mica, caulim e· associados em terrenos
no imóvel Pedra Negra, no lugar denominado Morro Sêco, distrito e município
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de Espera Feliz, do Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta e três
hectares e setenta e cinco ares (43,75 ha), delimitada por um trapézio tendo
um vértice à distância de cento e setenta metros (170m), no rumo magnético
Vinte e sete graus e quinze minutos noroeste (27°15' NW) da confluência do
córrego Pedra Negra no ribeir&.o Caparaó e os lados, a partir dêsse vértiçe, têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos metros (200 m),
sessenta e dois graus e qu<.trenta e cinco minutos sudoeste (62°45' SW); mil
duzentos e oitenta metros (1.280 m), quarenta e um graus e quinze minutos
noroeste ( 41°15' NW); quinhentos metros (500 m), sessenta e dois graus
e quarenta e cinco minutos nordeste ( 62°45' NE); mil duzentos e cinqüenta
metros (1.250 m), vinte e sete graus e quinze minutos sudeste (27°15' SE)
até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e quarenta cruzeiros .(Cr$ 440,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
DECRETO N. 0

14.717~DE

9

DE

FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Dorotério da Cruz a pesquisar quartzo
no município de Diamantina, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão .brasileiro Antônio Dorotério da Cruz
a pesquisar quartzo numa área de vinte hectares (20 ha), situada no lugar
denominado Paulina, distrito de Mendanha do município de Diamantina, do
Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice
a trezentos metros (300 m), rumo vinte graus nordeste (20° NE)
magnét:co da foz do córrego L~geado afluente do rio Jequitinhonha e os lados,
que partem dêsse vértice, oitocentos metros (800 m), e rumo ·cinqüenta e
cinco graus noroeste (55° NW) m3.gnético; duzentos e cinqüenta metros
(250 m), rumo trinta e cinco graus nordeste (35° NE) magnético.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será trans·
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
Cal. de Leis -

Vol. l i
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DECRETO N.0 14.718- DE 9 DE FEVEREIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Dourival MarcOndes Godoi a pesquisar talco,
· caulim e associados no município de Resende, do Estado do Rio de
Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Dourival Marcondes Godoi
a pesquisar talco, caulim e associados numa área de cento e quarenta e cinco
hectares e setenta ares ( 145,70 ha), situada na fazenda Castelo, no distrito
de Campos Elísios, município de Resende, Estado do Rio de Janeiro, e delimitada por uma poligonal retilínea irregular tendo um vértice no centro da
ponte da Estrada de Ferro Central do Brasil sôbre o rio Alambarí, no trecho
Bulhões-Resende e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes
comprimentos e rumos: cento e quatorze metros ( 114 m), três graus e vinte
minutos sudoeste ( 3°20' SW); cento e nove metros ( 109 m), oito graus e
trinta minutos sudoeste ( 8°30' SVJ); cento e trinta e nove metros ( 139 m),
sete graus e quarenta e nove minutos sudeste ( 7°49' SE); setenta e quatro
metros (74 m), um grau e cinqüenta e seis minutos sudoeste (1°56' SW):
oitenta e nove metros ( 89 m), nove graus e cinqüenta e sete minutos sudeste
(9°57' SE); sessenta e nove metros (69 m), trinta e cinco graus e cinqüenta
e dois minutos· sudoeste (35°52' SW); duzentos e sessentà' e seis metros
(266m), cinqüenta e dois graus e trinta minutos sudeste (52°30' SE); duzentos
e cinqüenta e sete metros (257m), cinqüenta e um graus nordeste (51° NE):
cento e noventa e nove metros ( 199 m), setenta e seis graus nordeste ( 76° NE);
duzentos metros (200 m), trinta. e oito graus nordeste (38° NE); duzentos e
vinte e um metros (221 m), quarenta e noVe graus e trinta minutos nordeste
( 49°30' NE); quatrocentos e vinte e um metros ( 421 m), setenta e três
graus e trinta minutos nordeste ( 73°30' NE); duzentos e oitenta e cinco metros
(285m), trinta e sete graus sudeste (37° SE); duzentos e cinqüenta e quatró
metros (254 m), cinqüenta e seis graus e trinta minutos sudeste (56°30' SE);
cento P. trinta e seis metros ( 136 m), vinte e nove graus sudeste ( 29° SE);
cento e quarenta e nove metros ( 149 m), vinte graus e dezessete minutos nordeste ( 20° 17' NE); quatrocentos e cinco metros ( 405 m) ,. treze graus e quinze
minutos nordeste (13°15' NE); trezentos e doze metros (312 m}, dezessete
graus e vinte e sete minutos nordeste (17°27' NE); noventa metros (90 m),
vinte e quatro graus nordeste ( 24° NE); duzentos e trinta e dois metros
(232 m), vinte e sete grcus e três minutos nordeste (27°3 NE); duzentos e
noventa e oito metros (298 m), cinqüenta e oito graus sudoeste (58° SW);
duzentos e cinqüenta e quatro metros (254 m), oitenta e um graus sudoeste
(81° SW); duzentos e cinqüenta metros (250 m), setenta e cinco graus e
trinta minutos sudoeste (75°30' SW); sessenta e três metros (63 m), quarenta gr::ms noroeste (40° NW); oitenta e quatro metros (84 m), oitenta graus
e trinta minutos sudoeste (80°30' SVV); cento e vinte e dois metros (122m),
trinta e oito graus noroeste ( 38° NW)); cento e noventa e oitQ metros ( 198 m),
oitenta e dois graus e trinta minutos noroeste ( 82°30' NW); duzentos e trinta
e três metros (233 m), oitenta e seis graus sudoeste (86°. SW); quatrocentos
e cinco metros (405 m), setenta e dois graus sudoeste (72° SW); trezentos
e quarenta metros (340 m), oeste (W); duzentos e setenta e sete metros
(277m), quarenta minutos sudoeste (40' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorg'ada r.os têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
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Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil quatrocentos e sessenta cruzeiros (Cr$
1.460,00) e será· transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro··
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Anolô;.uo Sales.
DECRETO N.O 14.719- DE 9 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza. o cidadão brasileiro Luiz Hermanny Neto a pesquisar quartzo, feldspato
e
associados no município de Niterói, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Hermanny Neto a pesquisar quartzo, feldsp2.to e associados numa área de vinte e nove hectares e
noventa e três ares (29,93 ha), situada no lugar denominado Praia de Samangaiá, distrito e município de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro, delimitada
por uma linha poligonal que tem um vértice a quatrocentos e oitenta e seis
metros (486 m), rumo oitenta e oito graus noroeste (88° NW) magnético do
canto extremo o~ste (W) da sede do sítio Samangaiá e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos
e sessenta e cinco metros (765 m), cinqüenta e sete graus sudeste (57° SE);
seiscentos e quatro metros ( 604 m), cinqüenta e quatro graus e trinta minutos
sudoeste (54°30' SW); trezentos metros (300m), cinqüenta e sete graus noroeste (57° NW); seiscentos e treze tnetros e cinqüent<~ centímetros (613,50 t,n),
nove graus e trint<a minutos nordeste (9°30' NE),
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas,
Art. 3.0 O título ·da autoriZação de pesquisa, que será .uma via autêutica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
DECRETO N.0 14.720- DE 9 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Gustavo lVlilward de Azevedo a pesquisar pedras
coradas no município de Itaguaçú, do Estado do Espírito Santo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Gustavo Milward de Azevedo a pesquisar pedras coradas no lugar denominado cabeceiras do Laginha,
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situada no distrito e_ município de Itaguaçú, do Estado do Espírito Santo, numa
área de quinze hectares (15 ha), delimitada por um retângulo tendo um
vértice à.distância de duzentos e trinta e dois metros (232m), no rumo magnético quarenta graus e trinta minutos sudeste ( 40°30' SE) da barra do córrego Vertente da Saúde afluente da margem esquerda do córrego do Laginha
e os lados, que partem dêsse_ vértice têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos metros (500 m), oitenta e dois graus e trinta minutos
noroeste (82°30' NW), trezentos metros (300 m), sete graus e trinta minutos
sudoeste (7°30' SW) respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
d&ste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 ~evogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.721- DE 9 DE FEVEREIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Martins Machado a pesquisar caulim, mica
e associados no município de Bicas, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Martins Machado a
pesquisar caulim, mica e associados numa área de dezessete hectares e trinta e
nove ares (17,39 ha), situada no sítio Cristal da fazenda Loanda, distrito e
município de Bicas do Estado de Minas Gerais e delimitada por um quadrílátero que tem um vértice a quinhentos e dezessete metros (517 m), rumo dois
graus sudoeste (2° SW) magnético da confluência dos córregos Cristal e Grata
da Gameleira e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e setenta e um metros (371 m), vinte
e cinco graus e trinta minutos sudeste (25°30' SE); quatrocentos e dezessete
metros e cinqüenta·centímetros (417,50 m), cinqüenta e oito gfaus e trinta minutos sudoeste (58°30' SW); quatrocentos e setenta metros (470 m), vinte
e cinco graus e trinta minutos noroe~te (25°30' NW); quatrocentos e dezesseis
metros (416 m), setenta graus e vinte e cinco minutos nordeste (70°25' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O .título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis.
tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 0 14.722- DE 9 DE FEVEREIRO DE 1944
Autori.~a

o eidadão brasileiro Moacir Duque Viriato Catão a ·pesquisar minérios
de ferro no muiUcípio de Barra Mansa, do Estado do Rio de janeiro

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0
art. 74, letra a,- da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro M_oacfr Duque Viriato Catão
a pesquisar minérios de ferro numa á;ea de trezentos e oitenta e um hectares
(381 ha), situada na Fazenda da Serra, distrito de Amparo município de Barra
Mansa, do Estado do Rio de Janeiro, e delimitada por um quadrilátero que tem
um vértice a setecentos e sessenta e cinco metros (765 m), rumo quarenta
e seis graus e trinta e dois minutos sudoeste (46°32' SW) do canto extremo
oeste (W) da fachada sul (S) da casa de Francisco Duque de Freitas e cujos
lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos: dois mil
duzentos e trinta e cinco metros (2.235 m), trinta minuios noroeste (30' NW);
mil setecentos e sessenta e cinco metros ( 1. 765 m), oitenta e cinco graus e
trinta minutos sudeste ( 85°30' SE); dois mil e oitenta metros ( 2. 080 m),
trinta minutos sudeste (30' SE); mil setecentos e sessenta e cinco metros
( 1. 765 m), oitenta e nove graus e trinta minutos sudoeste ( 89°30' SW) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut~ntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil oitocentos e dez cruzeiros (Cr$
3. 810,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento ,da Pro·
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 · Revogam-se as disposições em contrário.
Rio d~ Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da
da República .

Independ~ncia

e 56.0

GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14. 723-DE 9 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão bra.sileiw Gustavo Milward de Azevedo a pesquisar pedras
coradas no município de Itaguassú, do Estado do Espírito Santo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do -d~creto-Iei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de- Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Gustavo Milward de Azevedo
a pesquisar pedras coradas numa área de trinta e dois hectares e treze ares
(32,13 ha), situada no lugar denominado Itaguassú, distrito e município de
Itaguassú, do Estado do Espírito Santo, área essa delimitada por um hexágono
irregular que terri um vértice a mil e trinta metros (1.030 'm) rumo magnético
quarenta e três graus e trinta minutos sudeste ( 43°30' SE) da igreja católica
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de Nossa Senfiora IiAedianeira das Graças e cujos lados, a partir clêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e vinte e um
metros (321 m), trinta e três graus e trinta minutos sudoeste (33°30' SW);
quinhentos e oitenta metros (580 m), dezenove graus e quinze minutos sudoeste
(19°15' SW); duzentos e quarénta metros (240 m), quarenta e dois graus
e trinta minutos sudeste (42°30' SE); duzentos e trinta e três metros (233 m),
oitenta gr-aus nordeste ( 80° NE); setecentos e sessenta metros ( 760 m),
doze graus e trinta minutos nordeste· (12°30' NE); duzentos e oitenta e dois
metros (282m), quarenta e três graus e trinta minutos noroeste (43°30' NW).

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será '.Jma via aut&t1ti:::a
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 330,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da (Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

ApOlônio Sales.

DECRETO N.O 14.724-DE 9 DE FEVEREIRO DE 1944
Autoriza p cidadão brasileiro Miguel Batista Vieira a pesquisar mica e associados no município de Alto do Rio Doce, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de:. 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Miguel Batista Vieira a pesquisar mica e associado~ no lugar denominado Freitas, distrito de Abreus, município de Alto do Rio Doce, do Estado de Minas Gerais, numa área de onze
hectares e noventa e dois ares ( 11,92 ha), delimitada por um paralelogramo
tendo um vértice à distância de trezentos e quinze metros (315 m), no rumo
magnético quatorze graus sudoeste ( 14° SW) da confluência dos córregos
Jacú e das Coivaras e os lados, que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros (400 m), oitenta e dois
graus noroeste (82° NW), e trezentos metros (300m), quatro graus sudoeste
( 4° SW) respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taXa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.Q Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da lndepend$ncia e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N.0 14.725- DE 9

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza 0 cidadão brasileiro Tancredo de Almeida Neves a pesquisar cassiterita
e associados no município de Rezende Costa, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, o.e 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Tancredo de Almeida Neves
a pesqu.isar cassiterita e associados, numa área de quarenta e seis hectares, dezoito ares e setenta e cinco centiares ( 4-6,1875 Ha), situada nos locais deno-minados Viegas e Aguadas, distrito e município de Rezende Costa, do Estado
de Minas Gerais e delimitada por um polígono irregular tendo um vértice no
centro· da ponte existente na rodovia São Francisco Xavier-Rezende Costa sôbre
o córrego da Aguada, e cujos lados a partir do vértice considerado, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta metros (150m),
setenta graus nordeste (70° NE); mil metros ( 1. 000 m), vinte graus noroeste (20° NW); cento e cinqüenta metros ( 150 m), setenta graus sudoeste
(70° SW); duzentos e trinta metros (230m), nove graus noroeste (9° NW);
seiscentos metros .(600 m), leste (E); mil cento e oitenta e três metros
( 1. 183 m), nove graus sudeste ( 9° SE); quatrocentos e cinco metros ( 405 m),
oeste (W).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pa·gará a taxa de quatrocentos e setenta cruzeiros (Cr$ 470,00),
e será transcrito no livro prÓprio "da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. ,4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Iridependêricia e 56 .....
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14. 726 -

DE

9 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Silva de Assiz· a pesquisar areia, ocre e
ciados, no município de Itabirito, do Estado de Minas Gerais

asso~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica, autorizado o cidadão brasileiro José Silva de Assiz a pesquisar areia, acre e associados, numa área de cinqüenta e dois hectares
(52 Ha), situada no local denominado Nascente do Córrego da Água Brava
no distrito de Bação, município de Itabirito, do Estado de Minas Gercis,
e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a· trezentos e cio-
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qüenm e três metros (353 m), no rumo ma:gnétko quarenta e oito graus
e quinze minutos noroeste (48°15' NW) da confluência dos córregos da Estiva
e da Água Brava, e os lados que concorrem no vértice considerado têm, a
partir dêle, os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil e trezentos
metros ( 1.300 m), cinqüenta e sete graus sudeste (57° SE), e quatrocentos
metrOs (400 m), trinta e três graus e trinta minutos nordeste (33°30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e vinte cruzeiros (Cr$ 520,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogarn~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 ·de feverei.:oo de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO

:N.0 14.727- DE

9 DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Teresa Rita de -Jesús a pesquisar mica e associados
no município de Manhumirim, do Estado de Minas Gerais
c

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Teresa Rita de Jesús a pes"'
quisar mica e associados nulT'a área de vinte e sete hectares (27 Ha), situadaem Vista Bela no loca-l d~nominado Taquara Preta, distrito de Presidente Soares,
município de Manhumirim, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um
pentágono irregular tendo um vértice a duzentos e trinta e dois metros ( 232 m) ,
no rumo magnético nove graus e quinze minutos sudeste (9°15' SE)_ do canto
nordeste (NE) da casa de João Moreira, e cujos lados, a partir do vértice
considerado, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: tre·
zentos e sessenta metros (360 m), oitenta graus nordeste (80° NE); quatro~
centos e vinte metros ( 420 m), cmqüenta e seis graus sudeste ( 56° SE);
duzentos e oitenta metros (280 m), sul (S); setecentos e cinqüenta metros
(750 m), setenta e nove graus noroeste (79° NW); trezentos e dez metros
( 31 O m), seis graus nordeste ( 6° NE) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis·
tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e

da República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.

56.~
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DECRETO N. 0 14.728-DE 9 DE FEVEREillO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros José Bernardino de Carvalho e Antônio Teixeira
Guimarães a pesquisar minério de niquel e associados no município de
Andrelândia, do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição quE< lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmcs do Decreto-lei n, 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros José Bernardino de
Carvalho e Antônio Teixeira Guimarães a pesquisar minério de níquel e associados no lugar denominado Córrego Vermelho, na fazenda do Rio Grande de
Baixo, situado no distrito de Cianita, município de Andrelândia, do Estado de
Mim:.•s Ge:r.s.is, numa área de trinta hecta·res (30 Ha)., delimitada por um. retângulo tendo um vértice à distância de trezentos e quinze metros (315 m) no
rumo magnético seis graus sudoeste (6° SV.l) da confluência dos córregos do
Fumai e Vermelho e os lado<> que partem dêsse vértice têm os :'>eguintes
comprimentos e rumos magnétic-os: seiscentos metros (600 m), quarenta e três
graus nordeste.(43° NE) e quinhentos metros (500 m), quarenta e sete graus
sudeste ( 4 7° SE), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é o'Utnrgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O thulo da autorizaçãu de p~squisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruZeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.729 -

DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da Repúb!ic~, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 ,. alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos dois (2) cargos da classe H da carreira de Bibliotecário-Auxiliar do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, vagos
em virtude da nomeação para outro ·cargo de Aloísio de Araújo Ribeiro e da
nomeação para outro I\I.Iinistério de Laís Lisboa Vampré, .:ievendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944, 123.0
56. 0 da República,

da Independência e

GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 0 14.730 -

DE

10

DE FEVEREIRO DE

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da Repúblics., mando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica extinto um ( 1) cargo da classe H da ..:arreira de Classifica:dor de Produtos Vegetais do Quadro Permo,.nente do Ministério da Agricultura, vago em virtude da transferência para outra carreira de Francisco
Garrote Júnior, devendo a dotação correspondente ser levs,.da a crédito da
C,onta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art, 2.0 Revogam-se aS disposições em contrário.

Rio fiz J <'..oi1tÚ.w, 10 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e
56. 0 d& República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO

14.731 -

N.O

DE

10

DE FEVEREIRO DE

1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República,, usa11do da atribuição que lhe confere o
;:rt. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, ·de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos dois (2) cargos da classe I da carreira de
Desenhista do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, va.gos em
virtude da exoneração de Vicente Pinto Ramalho e da dil>potlibilidade de
Margarida Guilher~ina Hoen, devendo a dotação correspondente ser levaoda
a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de j&~neiro, 10 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO

N. 0

14. 732 -

DE

10

DE FEVEREIRO i.JE

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da RepÚblica., usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra. a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n, 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um ( 1) cargo da classe G da carreira de Escriturário do Qua:odro Permanente do Ministério da Agricultura, vago em virtude da nomeação para outro _Ministério de Heitor Jorge Simões, devendo a
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dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do refendo Ministério,
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J ()neiro,

10 de fevereiro de

1944,

123. 0

da Independência e

56.0 da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.733 -

DE

10 DE FEVEREIRO DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da Repúbliéa,, usa·ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art, 1.0 Fica extinto um ( 1) cargo da classe H da c:;:,rreira de Médico
do Quadro Permanente . do Ministério da Agricultura, vqgo em virtude da
promoção de Virgílio Diniz de Sena, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito d<") Conta Corrente do mesmo Quadro do referido lv1inistério.
Art, 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jsmeiro,

10 de fevereiro de 1944, 123.0

da Independência e

56.0 da República.
GETÚLIO VARGAS,

Apoli$nio Sales.

DECRETO N.

14.734 -

DE

10

DE FEVEREIRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do artigo 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe D da carreira de Dactilógrafo do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vago em virtude da promoção de Wupp de Campos Cortez, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito -da Conta Corrente do Quadro Permanente do
mesmo Ministério.
Art.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944, .123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 0 14. 735')~

DE

10 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime car.gos extim'os
· O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confei·e o
artigo 74, letra a, da Cor.stituição e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de ab:ril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos três (3) cargos da classe B da carreira de
ObseJ'V&dor Meteorológico do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vagos em virtude dos f.decimentos de Maria Kosan e de Jorge Henrique Valgenbacker e da promoç8.o de Ds.rci de Oliveira Miranda, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.

Art."

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República .
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
DECRETO N. 0 14.736 -

DE

10

DE

FEVEREIRO

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição _e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos doze ( 12) . cargos da classe H da carreira
de Oficial Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vagos em virtude das transferências para o Quadro Permanente
de Maria Lúcia Duarte de Castro, Domingos .carvalho da Silva, José Maria
de Albuquerque Arantes e de Carlos de Castro Júnior, da transferência para
outro Ministério de Mercedes Gomes da Silva e das promoções de Aristides Venâncio de Queiroz, Aníbal Jerônimo Vieira, Maria de Lourdes Pessoa,
Rosalba Costa Rêgo Moreira da Silva, Francisco Faria Pereira de Sousa,
Guilhermina Bitencourt e de Zuleika Barros de Roure, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Qus.dro Permanente do mesmo Ministério.
Art.
2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Jalleiro, 10 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolônio Sales.
DECRETO N,0 14.737 -

DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos cinco (5) cargos da classe B da carreira de
Servente do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, Vagos em
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virtude das promoções de Carlos da Rocha Lemenhe, Basílio Pires Figueiredo, Luiz Gomes de Oliveira, Sebastião Benedito Borges de Albuquerque e
de Milton Bezerra de Lima, devendo a dotação correspondente ser levada
a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art.

2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 194-4, 123. 0 da Independência e 56.o
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N.0 14.738

~

DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do
Decreto-lei n, 0 3 .195, de 14 de E~.bril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos quinze ( 15) cargos de Assistente, em comissão, padrão I, do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vagos
em virtude das exonerações de Aurélio Augusto Rocha, Olivero Henry Leonardos, Alcides Caldas, I-leitor Ibirá Gonçalves, José da Cruz Paixão, José
de Aguiar Guimarães, Verland Duarte Silvein1, José' Lima Filho, Alfredo
César do Nascimento Filho, Jorge de Melo Sabugosa, Ernesto Vater Faria,
Domingos Artur 1v1ach2do Filho, Sofia D'Albrie.ux, Franklin Washington
de Almeida Neto e de Júlio de Carvalho Ferreira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente
do mesmo Ministério.
Art.

2,Q Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.739

DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza a Companhia Paulista de Mineração a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Mineração, com sede
em São Paulo, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466,

222

ATOS DO PODER. EXECUTIVO

de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art, 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 14.740 -

DE

10

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Políbio CÕtrim a comprar pedras preciosas

D Presidente da RepÚblica, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o~ Decreto-lei n, 0 466. de
4 de junho de 1938, de:reta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Políbio Cotrim, residente
em Tibagí, no Estado do Paraná, a coinprar pedras preciosas nos têrmos
clo De;creto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título ·desta
autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
~a

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944·, 123.0 da
República.
GETÚLIO

Independênci~

e 56.0

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 14.741 -

DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Guimarães Filho a comprar pedras
preciosas
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
art. 74. letra a, da Com:tituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autori_.r-ado o cidadão brasileiro José Guimarães Filho,
residente em BalízB., no Estado de Goiaz. a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei n. 0 466, d"e 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.

3. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de' Janeiro, 10 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
d.a República.
GETÚLIO

VARGAS.

A. . de· Sousa Costa.
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DECRETO N.0 14.742 -

DE 10 DE .FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Castro de Aguiar a comprar
pedras · pr_eciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~ lei n.o 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.°
residente em
preciosas nos
tuindo título
Art. 2.0
Art. 3.0

Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Castro de Aguiar,
Uberlândia, no Estado de :fi/Unas ·Gerais, a comprar pedras
têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de· 4 de junho de 1938, constidesta autorização uma via autêntica do presente .Decreto.
Êste Decreto entrará em vigor nH data de sua publicação.
Revogam-se as· disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

A.

VARGAS.

de Sousa Costa.

DECRETO N.O 14.743 ~ DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Antônio da Silva a comprar pedras
preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74. letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 465, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizadO o cidadão brasileiro José Antônio da Silva, residente em Lageado, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras pre·
ciosas nos têrmos do Decreto-lei n.O 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0
:la República,
GETÚLIO

V M<GAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N.O 14.744 -

DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza a firma Alves, Pinto & Comp.

a comprar pedras preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tut, 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a firma Alves, Pinto & Comp., estabelecida
em Pirapora, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas not\
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têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma 'via autêntica do presente Decreto,
Art. 2.0 ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1.0 d~ fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúblic:;..
GETULIO VARGAS,

A. de Sousa Costa.

DECRETO N.0

14.745 -

DE

10 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo Gomes Azevedo a comprar pedras
preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, d&
4 de junho de 1938, decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alfredo Gomes Azevedo,
residente nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decretcolei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização
uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.
DECRETO N. 0 14.746

~ DE

10 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Valter Alves Pereira a comprar pedras
predosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra· a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.O 466, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Valter Alves Pereira,
residente em_ Franca, no Estado de São Paulo, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n.0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 :ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, lO
da República.

d~

fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa .
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DECRETO N. 0 14.74.-7 -

DE 10 DE FEVEREIRO

DE

1944

Autoriza o. cidadão brasileiro Vitorino Barros a comprar pedras preciosas
O Presidente da Repúblic~, usando da atribuição que lhe confere 0
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~lei n.O 466, de
4 de junho de 1938, decreta :
Art. 1.o Fica autorizado o cidadão brasileiro Vitorino Barro~, estabelecido em Pôrto Nacional, no Estado de Goiás, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho ·de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presE:nte Decreto,

Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56,o
da República.
GETULIO VARGAS.

A, de Souza Costa .

DECRETO N. 0 14. 748 -

DE

10 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoâza o cidadiio brasileiro Salomão Salino
preciosas

Pessoa

a

compwr

pedrss

O Presidente da Repúblicaj usando da atribuição que lhe confere ·o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta :

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Salomão Salino Pessoa,
residente em· Carolina, no Estado do Maranhão, a comprar pedms preciosa~
nos têrmos do Decreto-lei n.O 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto .
.Art. 2.-o :Bste Decreto -entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contiádo.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República .
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa .

DECRETO N. 0 14.749

-DE

10 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Armando Andrade da Silva Freire a comprai
pedras preciosas

O ·Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~lei n;o 466, de
4 de junho de 1938, decreta :
Art: 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Armando Andrade da Silva
Freire, resid-ente em Ituiutaba, .nd Estado de Minas Gerais, a comprar pedras
Col. de Leis -
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preciosas nàs têrmos do Decreto-'lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, consti~
tuindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto,
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de fevereim de 1944, 123.0 da Indepandência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 14.750

- D E 11 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza a liquidação das firmas que menciona e dá outras provicJ_ências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5.0
do Decreto-lei n. 0 4.807, ·de 7 de outubro de 1942; 1.0 do Decreto-lei nú~
mero 5.661, de 12 de julho de 1943; 1.0 do Decreto-lei n, 0 5. 777, de 26
de agôsto de 1943; e 2.0 do Decreto n. 0 10.358, de 31 de agôsto de 194,2
de<=reta:
Art. 1.0 Fica autorizada, nos têrmos do Decreto-lei n.O 4 .166, de 11
de março de 1942, a liquidação das firmas Amoldo Steffen & Companhia
Limitada, com sede na cidade do Salvador, no Estado da Bahia, Hara
'& Compnhia Limitada, com sede na Capital do Estado de 'São Paulo e
S. Kitfigawa, com sede nesta ,Capital.
§ 1.0 O ativo e o passivo dessas firmas fics.rão a cargo dos Liquidantes
que forem nomeados para proceder à liquidação.
§ 2.0 O processo a observar na alienação dos bens e direitos, ou das
cotas sociais, será estabelecido pelo Banco do Brasil S, A., que baixará as
instruções necessárias como Agente Especial do Govêrno.

Art. ~.0 Distribuir-se-á pelos sócios, o líquido apurado nas liquidações,
devend~ ser recolhido ao Banco do Brasil S. A., na forma do Decreto-lei
c.0 4.166, de 11 de março de 1942, ou do Decreto-lei n°. 3.911, de 9 de
dezembro de 1941, o que tiver de ser incorporado ao Fundo de Indenizações
ou tiver de permanecer na qualidade de disponibilidade fiscalizada.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

,da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 14.751 -

riE 14

DE FEVEREIRO DE

1944

Cria o distintivo para os oficiais e praças da Fôrça Expedicionária Brasileira
O Presidente da República, em face da Exposição de Mo_tivos apresentada
pelo lVIinistro de Estado da Guerra, decreta :
Art. 1.o E' criado o distintivo a ser usado pelos oficiais e praças da Fôrça
Expedicionária Brasileira, de acôrdo com as características e o mod&lo que a
&ste acompanha.
Art. 2.o O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independ&ncia e 56. 0
da República.
GETULIO

VARGAS .

Eurico G. Dutra.

Escudo de verde-oliva, escuro, com a palavra BRASIL, em letras brancas.
Dimensões do escudo: 0,060 de largura por 0,070 de altura,
Dimensões das letras: 0,015 de altura, ou seja, igual a lf4 da largura do
-éscudo.
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DECRETO N. 0 14,752 -

DE 14 DE FEVEREIRO DE 1944

Estende ·aos Serviços de Documeritnção a série funcional de Redator
O Presidente da. República, usando da atribuição
art. 74, letra a, da Constituição, decreta :

que lhe coníere o

Art. 1. 0 A série funcional de Redator, a que se refere o Decreto n. 0 9.808,
de 30 de junho de 1942, passa n ser privativa do Departamento de Imprensa
e Propaganda e dos Serviços de Documentação.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo·
gadas as dispoSições em contrário.
Rio de Janeir-o, 14 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.oda República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 14.753 -

DE

14

DE

FEV'EREIRO

DE

1944

Cria funcão na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista da Divieão de
Org~nizsçiío Sanitária, do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Educação e Saúde

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica criada,_ na Tab~!a Numérica de Extranumerário mensalista
da-Divisão de Organização Sanitária, do Departamento Nacional de Saúde, do
Ministério da Educação e Saúde, uma função de médico, referência XVII.
Art. 2.0 A despesa, no p·resente exercício, com a execução do dsiposto
neste Decreto, na importância de -Cr$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos cru~
zeiros) anuais, corr-erá à conta da Verba I PessOal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS - Mensalist~s,· do orçamento do Mi~
nistério da Educação e Saúde para 1944.
Art. 3. 0 Êste Decreto entrará em vig?r na d.sta ·de sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS .

Gústavo Capanema.

DECRETO N. 0 14.754

-DE

14

DE

FEVEREIRO

DE

l944

Cria função na Tabela N~.:mérica de Extranumerátio mensalista do Estabelecimento de Subsistência Militar, da 10.a Região Militar, do Ministério da
Querra, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da
art. 74, letra-.. a, -da Constituição, decreta :

atribuição que lhe

confere 'o

-Art. 1.0 ·Fica -criada, na Tabela Numérica de Extranumerário mensalista
do Estabelecimento de Subsistência Militar, da 10.a Região Militar, da ·Subdi-

2.2.9_
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retoria de Subsistência do Exército, da Diretoria de Intendência do Exército,
uma função de mestre especializado, referência XXI.

Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importân_cia de Cr$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá no p<esente exercício, à c,anta de destaque da Verba 1 Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsigtiação 08 - Novas admissões,
etc., do vigente orçamento do l'Jiinistério da Guerra .

Art. 3.o Êste Decreto entrará em vigor na data ele sua publicação.

~1'.Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO

VARGAS .

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 14.75.5 -

DE

14 DE

FEVE~EIRO DE

1944

Altera as Tabelas Numéricas de Extranumerário mensalista do Serviço de
Administração, do Instituto Osvaldo Cmz o do Serviço Federal de Aguas
e Esgotos, todos do Departarr.ento Nacicnal de Saúde, do lvlinistério da
Eóuc:;;.ção e Saúde, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da
art. 74, letra a, da Constituição, decreta :

atdbuição

que lhe confere o

Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica de Extranumerário mensa~
lista do Serviço de Administração, do Departamento Nacional de Saúde, do
Ministério da Educacão e Saúde, de conformidade com a relação anexa, três
funções de nuxiliar de curso, sendo urna, referência IX, uma, referência X,
e uma, referência XI .

Art. 2.° Ficam transferidas, de conformidade com a relação anexa, da
Tabela Numérica de Extranumerário memalista do Instituto Osvaldo Cruz,
para a do Serviço de Administração do. Departamento Nacional de Saúde,
uma função de auxilir de escritório, referência IX, e, da Tabela Numérica
de Extranumerário mensalista do Serv-iço Federal de Águas e Esgotos, para
a do mesmo Serviço de Administração, uma função de artífice, referência VIII.
Parágrafo ú~lico. As funções a que se refere o presente artigo continuarão preenchidas pelos respectivos ocupantes, de conformidade com a relação
nominal anexa .
Art. 3.0 A despesa com a execução do disposto no artigo 1.0 dêste Decreto, na importância de Cr$ 25.200,00 (vinte e cinco míl e duzentos cru~
zeiros) anuais cm-rerá, no atual exercício, à conta da Verba 1 Pessoal,
Consign2.ção II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas,
do vigente Orçamento do Il/ii.nistério da Eàucação e Saúde.
Art. 4. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disp~sições em ~ontrário,
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GE'I'ULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 14.756 -

DE

14 DE FEVEREIRO DE 1914

Aprova. projeto e orçamento para obraS r.o pôrto de Paranaguá, Estado do
Paraná
Não foi pubticado air:da

1).0

Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 14-.757 -DE 14 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Napoleão Jl<~loura a pesquisar jazidas de rochas
betu'minosas e pirobetv.minosas classe IX em terras de domínio
privado, situadas no município de Angatuba, Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Consttiuição e nos têrmos dos Decretos~ leis n. 0 s 1. 985,
~e 29 de jomeiro de 194Q e 3. 236, de 7 de maio de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o 'cidadão brasileiro Napoleão Moura a pesquisar jazid8s de rochas bett:minosas e piro-betuminosas classe IX em
uma área de setecentos e vinte e cinco hectmes (725 ha), em terrz.s de domínio' privado, situadas no local denominado Bom I<.etiro-Palmital, gleba da·
antiga fszenda Bom Retiro, município Ç-e Angatuba, comarca de Itapetininga,
Estado de São Paulo, e delimitada por um polígono mistilíneo que tem um
vértice na foz do córrego Volta, afluente da margem direita do rio Itapetininga
e cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e azimutes
verdadeiros : mil seisccntcs e cinqüenta e quatro metros ( 1. 654 m), cento e
dois grados e vinte e cinco centigrados ( 102,25 g) ; mil oitocentos e dois
metros (1.802 m), setenta e seis grados e quarenta centigrados (76,40 g);
mil trezentos e setenta e seis ( 1. 376 m), cento e vinte e um grados
e noventa centigrados ( 121,90 g), até atingir a margem direita do ribeirão
Bom Retiro; dêsse ponto segue pela referida margem direita do citado ribeirão
aié a sua foz no rio Itapetininga e, em seguida, segue pela margem direita do
rio Itapetininga, para jusante, até a foz do córrego Volta, fechando o perímetro.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos tênues estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil seiscentos e vinte e ci!'!CÓ cruzúros
(Cr$ 3. 625,00) e será transcrito no livro próprio do Conselho Nacional do
Petróleo.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de, Janeiro, 14 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N, 0 14.758 -

DE 14 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De~
ereto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta :
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo de Ajudante de Tesoureiro (Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Maranhão), Padrão G, do Quadro

234
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Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da nomeação de Adal~
fredo w~nich para outro cargo, devendo a dotação correspondent~ ser !evada
a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

___,
DECRE'TQ N. 0 14 ..759

-DE

14

GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DE FEVEREIRO DE

1944

Suprime canJ,o extitÍto
O Presidente da RepÚblica, usando da atribuição que lhe confe:re o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei r.. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido· 1 ca:·go da cl~sse G da acrreira de Bibliot$Cário
Allxiliar, do Quadro Suplementar" do IVIinistério da Educação e Saúde, vago em
virtude da promoção de Dejanira Guel-reiro Pinto, devendo a dotaç~o correspondente ser levada a crédito da conta~corrente do Quadro Permanente do mes~
mo Hinistério.
ft_rt. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independêr!.cia e 56.0
da República .
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO N. 0 14.750- DE 15 DE FEVEREIRO DE 1944

Concede à Compani1ia de Seguros Liberdade aa.torização para funcionar
e aprc:>va seus estatutos
O Pn.:·sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta ;
Art. 1.° Fica autodzade. a funcionar em operações de seguros e resseguros dos ramos elementares, a que se refere o art. 40, n.0 1, do Decreto-léi
n. 0 2. 063, de 7 de março de 1940, a Companhia de Seguros Liberdade, com
sede na cidade do Rio de Janeiro, constituída pela escritura pública lavrada em
notas do tabelião do 17.0 Ofício desta c:apital, em -1 de setembro de 1943,
bem como ficam aprovados os est~.utos adotados pelos subscritores do seu ca·
pita! e constantes da referida escritura.
Art. 2.0 A sociedade fic<>.rá integralmente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude
o presente decreto.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de ]Ett:!eiro, 15 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRET N.0 14.761 -

DE

15

235

DE FEVEREIRO DE

1944

Concede à Companhia Fidelidade de Seguros Gerais autoriza~o para funcionar
e aprova seus estatutos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.art. _74, letra a, da .Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a funcionar em operações de segu:ros e resseguros
dos ramos elementares, a que se refere o art. 40, n, 0 1, do Dec;:eto-lei n. 0 2. 063,
de 7 de março de 1940, a Companhia Fidelidade de Seguros Gerais, com sede
nesta cidade do Rio de Janeiro, constituída por escritura pública lavrada
em notas do tabelião do 11.0 Ofício dGsta capital, em 25 de agôsto de 1943,
bem como ficam aprovados os estatutos adotados pelos subscritores de seu
capital e constantes da referida escritura, mediante as condições abab:o :
Os estatutos sãa ap:rovados Com a seguinte alteração :
No parágrafo único do art. 15, suprimam-se es palavras "por mais de
30 dis".
li - A alteração consignada na cláusula precedente deverá ser aprovada
em assembléia geral extraordinária de acionistas, dentr'o do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação dêste Decreto.
I -

Art.
vigentes,
presente
Art.

2.0 A sociedade ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos
ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude o
decreto.
4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS .

Alexandre Marcondes Filho.
DECRETO N. 0 14.762 Concede

DE

15

DE FEVEREIRO DE

1944

à Companhia Bandeirante de Seguros Gerais autorização

para

funcionar

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

de

Art. 1.° Fica autorizada a funcionar em operações
seguros e resseguros dos ramos elementares, a que se refere o art. 40, n. 0 1, do Decreto-lei
n.0 2. 063, de 7 de março de 1940, a Companhia Bandeirante de Seguros
Gerais, com ·sede na cidade de São Paulo, capital do Estado do mesmo nome,
constituída em assembléia geral dos subscritores do seu capital, realizada a 5
de julho de 1943, nos têrmos da utoriazção constante do Decreto n. 0 11.377,
de 19 de janeiro de 1943.
Art., 2.0 A sociedade ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autcriza~ão a que alude
o presente decreto.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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23.6

DECRETO N. 0 14.763 -

DE

15

DE FEVEREIRO DE

1944

Concede à Companhia. Ra.ymond-Marrison-Knudsen do Brasil, S. A.,
zação para funcionar na República

a.utori~

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Companhia Raymund-Morrison-Knudsen ào Brasil, S.A., decreta:
Artigo único, E' concedida à sociedade anônima Companhia Raymund-

Morrison-Knudsen do Brasil, S. A., com sede na cidade de \Vilmington, Condado de New Cast1e, Estado de Delaware, Estados Unidos da América, autorização para Ínncionar na República, com o capital de Cr$ 500.000,00 e com
os estatut,os que apr-esentou, n:wdü:.nte as cláusulas que êste. acompanharam, assi·
nadas pelo Ministro de Estado à.os Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio,
ficando a mesma sociedade obrigada a cumpl"ir integra_lmente as leis e regula~
mentos em vigor, ou que venham a vigOrar, sôb:;:·e o objeto da referida
autorização.

Rio de Jsn.eiro, 15 de fev::.reiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República .
GI!.'TULIO

VARGAS.

Alexandre Mz;rcondes Filho.

Cláv.sulas q_ue acompanham o Decreto n.o 1.4. 763, desta data
I
A Companhia Raymond~Mon:ison-Knadsell do Hmsi!, S. A., é obrigada
a ter permanentemente um representante geral no Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar e definitivamente resolv:=.r as qt;estões que se suscitarem, quer com o Govêrno, quer com particulares, podendo ser demandado
e receber citação inicial peia Sociedade.
II

Todos os atos que praticar no Brasit ficarão sujeitos Unicamente às respectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus Tribunais judidários cu ad~
ministrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida Sociedade reclamar
qualquer exceção, fundada em seus estatutos, cujB.s disposições não poderão
servir de base para qualquer reclamação concernente à execução d::ts obras
ou serviços a que êles referem.

III
Fica dependente de autorização do Govêrno qualquer alteração que a Sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos, .
Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionar na I<epúblka se infringir
esta cláusula .

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem pre]UIZO do princípio de
achar-se a Sociedade sujeita às disposições de direito que regem as Sociedades
Anônimas.
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v
A infração de qualquer das cláusulas para a qual não esteja cominada
pena especial será punida com a multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.00,00) a cinco
mil cruzeiros (5. 000,00) e, no caso de rcindciência, com a cassação da auto~
rização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
cláusulas.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1944. -

DECRETO N. 0 14:.764 -

DE<

15

DE

Alexandre Marcondes Filho.

FEVEREIRO DE 1944

Revoga o Decreto qae conc€deu a Arthur Donat-o & Companhia autorização
para funcionar na República e cassa a resPectiva Carta
O Presidente da República, atendendo ao que requereu Artur Donato
& Companhia, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, e tendo em vista a

alteração do contrato social, datado de 12 de abril de1943, decreta :
Artigo único. Fica revogado o Decreto n. 0 O. 238, de 9 de abrif de 1942j
pelo qual se conc.8deu a Artm Donato & Companhia autorização para funcionar na República, e ca~sada a respectiva Carta.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS .

;Uêxandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 14.765 -

DE 15 DE FEVEREIRO DE 1944

Dispõe sôbre o reconhecimento da Escola Técnica Rezenc?.e Rammel
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Coustituição, e nos têrmos do art. 60 da lei orgânica do
ensino industrial, decreta :
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento à Escola Técnica Rezende Rammel,
com sede no Distrito Federal.
Art. 2.0 O reconhecimento, concedido pelo presente
tado aos seguintes cursos técnicos :

Decreto, é limi~

1. Curso ·de e!etrotécnica.
2. Curso de química industrial.
Art. 3.0 Êsse Decreto entrará em vigor na data de sUa publicação.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO

V ~RGAS •

Gustavo Capanen1a.
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DECRETO N. 0 14.766 -

DE

15

DE FEVEREIRO DE

1944

Dispõe sôbre a equiparação da Escola Industrial Coelho Campos

O Presidente da República, usando da atribuição qu~ lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 60 da lei orgânica do
ensino industrial, decreta :
Art. (o E' concedida equiparação à Escola Industrial Coelho e Campos,
com sede em Aracajú, mantida e administrada pelo Govêrno do Estado de
Sergipe.
Art. 2.0 A equiparação, concedida pelo presente Decreto, é limitada aos

seguintes cursos de ensino industrial básico :

1 2

Curso de fundição.
Curso de serralheria.

3 4

Curso de mecânica de máquinas.
Curso de marcenaria .
Curso de alfaiatar!a ..
Curso de corte e costura,

5
6
7

Curso de chapéus, flôres e ornatos.

Art. 3.0 Êste Decreto entraril em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULiO

VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO N. 0 14.767

~ DE

15 DE FEVEREffiO DE 1944

Suprime catao extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74,_ letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea tl7 do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo de censor, padrão N, do Departamento de Imprensa e Propaganda, vago em virtude· da nomeação para outro
cargo de Raymundo de Monte Arraes, ficando sem aplícaç:ão a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contr.ário.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da

Repúb~ica.

GETULIO

VARGAS.

Alexandre MarcOndes Filho,
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DECRETO N. 0 14. 768 -

DE

15 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere O
art. 74, letra a, da -Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n, 0 3 .195, de 14 de abril de J941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo de Chefe de Seção, padrão L,
do Departamento de Imprensa e Propaganda, vago em virtude do falecimento
de ,An"iônio· Franklin de Amújo Silva, ficando sem aplicação a dotação corréspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independêuda e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 14. 769 -

DE

16

DE FEVEP.EIRO DE

1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art: 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam extintos nove ( 9) cargos da classe J, da carreira de Engenheiro (DNPRC-DNOS), do Quadro I Parte Permanente, do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Luiz Lima
da Veiga, Tucídides Rodrigues Lop,es, Lauro Ataíde de Freitas, Roberto Sinai
Neves, Leônidas Alves de Oliveira, Luiz Marinho ·de Albuquerque Andrade,
Arinos Milton Ponto Kampífe e Afonso Henrique Furtado Portugal e da epo-.
sentadoria de Antônio Marques de Brito Amorim, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do refe.,
rido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-~e as dispcsições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de feverclro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS ,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 14. 770 -

DE 16 DE FEVEREIRO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
àrt. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos quatro (4) cargos da classe ·L, da carreira de
Engenheiro (DNEF-DNER), do Quadro I - Parte Permanente, do Ministério
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da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Flávio Vieira,
John Cramer Júnior e Paulo Diamantino Lopes e da exoneração de Graccho
Peixoto da Costa Rodrigues, deevndo. a dotação .correspondente se rlevada a
crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16
da República .

ae fevereiro

de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
GETULIO VARGAS .

João de Mendonça Lirna.

DECRETO N. 0 14.771 -

DE

16 DE FEVEREIRO DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente dá República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alinea n, do Decrete-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art.· 1.° Fica extinto um ( 1) cargo da classe H, da carreira de Desenhista, do Quadro I - Parte Permanente, do !vHnistério da Viação e Obras
Públicas, vago em virtude da promoção de Luiz Gomes da Paixão, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS .

João de Meridonça Lima..

DECRET

N.~

14.772 -

DE

16 DE FEVEREIRO DE 1944

Extin(!,ue c.;'!r(!,os eXCedentes

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De·
creto·lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decteta;
Art. 1.° Ficam extintos três (3) cargos da classe H, da carreira de Dese·
nhista, do Quadro I Parte Permanente, do Ministério da Viação e Obras
PKblicas, vagos em virtude da .promoção de Carlos Fischer Beck, L.úcio
Correia e Castro e Jaime Barcelos de Castro aos cargos vagos da classe hnedia·
tamente superior, em cujo provimento foi a dotação resultante aplicada.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio ·de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULiO VARGAS .

João de Mendonça Lima.
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DECRETO .N.0 14,773 -DE 16 DE FEVEREIRO DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, us::mdo da atribuição que lhe confere o
e-rt. 74, letra
da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do
Decreto·t"ei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

:a,

Art. 1.° Fica extinto um ( 1) cargo da classe L, da carreira de Enge~
nheiro (IGI), do- Quadro I Pa.rte Permanente, do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de Adalberto Gomes de Carvalho, so cargo vago da classe imediatamente superior, em cujo provimento
foi a dotação resulta.nte aplicada,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,

16 de fevereiro de 1944,

123.0 da Independênci21 e

56.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima,

DECRETO N.0 14. 774 -

DE 16 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos dezesseis ( 16) cargos da classe B, da carreira de Servente, do Quadro I - Parte Suplementar - do Ministério da
Viação e Obrris Públicas, vagos em virtude da promoção de Antonio Dilma
Carvf.llho, José Benjamin Salles, Adriano Pereira da Motta, Zali Marques
de Barros Nobrega, Waldemar Oliveira e Silva, Antonio Ponciano de Paula,
Ernani Miguel da Silva Filho, Waldemiro Silva, Antonio Angelo, Geraldo
Pedreira Maia, Sebastião Ary de Sá, José de Freitas Lourenço Junior, Joaquim Pedro e José Gonçalves Affonso e da exoneração de Alcy de Souza e
Cesar Lucia da Cruz, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N, 0 14.775 -

DE 16 DE FEVEREIRO DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, '~;! nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do Da~
ereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica extinto um .(1) cargo da classe H da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro I - Parte Permanente - do Ministério da ViaCol. de Leis -

Yol. l i
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ção e Obras Públicas, vago em virtude do falecimento de Luiz Alves da
Costa, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 14.776 -

DE 16 DE FEVEREIRO DE' 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo de Farmacêutico, padrão H,
do Quadro I - Parte SuPlementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da exoneração de Oyama de Almeida Rios, ficando
sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 14.777 -

DE 16 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do De·
ereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo de Chefe do Portaria, padrão G,
do Quadro I - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da aposentadoria de Mario Raymundo da Silva, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DE 16 DE FEVEREIRO ,DE 1944

DECRETO N. 0 14.778
0

Retifica o art. 1. do Decreto n.

243

0

14.342, de 24, de dezembro de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição e atendendo ao que requereu Octavio Monteiro' Reis, decreta:

Art. 1.0 O artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número quatorze mil
trezentos e quarenta e dois (14.342) de vinte e quatro (24) de dezembro
de mil noveCentos e quarenta e três (1943), passa a ter a seguinte redação:
Fica autorizado o cidadão brasileiro Octavio Monteiro Reis a pesquisar carvão mineral numa área de novecentos e setenta e sete hectares (977 ha),
situada no distrito de Mariana Pimentel do Município de Guaíba, do Estado
do Rio Grande do Sul e delimitada por uma linha poligonal que tem um
vértice no ponto em que a Estrada de São Jerônimo a Pedras Brancas
atravessa o arroio dos Ratos e cujos lados, a partir dêsse vértice, são: o primeiro ( 1.0 ) reta de três mil e duzentos metros (3. 200 m) e rumo sul
(S); 0 segundo (2. 0 ) reta de cinco mil e setecentos metrOs (5. 700 m)
e rumo oeste (W), o terceiro (3. 0 ) reta de mil e quinhentos metros
(1.500 m) e rumo norte (N), o quarto (4. 0 ) - o trecho do arroio dos Ratos
compreendido entre -a extremidade deste terceiro (3. 0 ) lado e o vértice
inicial.
Art, 2.0 A presente alteração ôe Decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa, na fonÚa do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
Decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.0 Revogam-se as disPosições ·em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.779 -

DE

16 DE FEVEREIRO DE 1944

Concede à Exportadora Goiana de Minérios Limitada autorização para
funcionar como emprêsa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à Exportadora Goiana de Minérios Limitada, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede nesta Capital, au·
torização para funcionar como emprêsa de mineração de acôrdo com o que
dispõe o artigo seis (art. 6), parágrafo primeiro (§ 1.0 ) do Decreto-lei
número mil novecentos e oitenta e cinco (1.985), de vinte e nove (29) de
janeiro de mil novecentos e quarenta ( 1940), Código de Minas, ficando a
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mesm_a sociedade ob:igada a ~umprir ~integralmente as leis e regulamentos

em vtgor ouo que vterem a vtg?rar . s~bre o objeto da referida autorização.
Art. 2. Revogam-se as dtspostçoes em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 14.780 -

DE

16

DE FEVEREIRO DE

1944

Concede a Cassiterita do Brasil Limitada autorização para funcionar como
emprêsa de mineração
O -Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra _a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

·Art. 1.0 É concedida à Cassiterita do Brasil Limitada, sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, com sede nesta Capital, autorização para
funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que" dispõe o artigo 6. 0 , § 1. 0 , do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Art. 2.0 ReYogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944. 123.0 da Independência e 56.0
da República:
GETULIO

VARGAS.

Apolonio SaJles.

DECRETO

N.O

14,781- DE

16 DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o éidadão brasileiro Marçal Siantos a pesquisar bauxita e associados
no município de Poços de Caldas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atdbuição que Ih~:: cot,fere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Marçal Santos a pesquisar
bauxita e associados em terrenos situados no imóvel denominado Campo da
Cachoeira, no distrito e municípiO de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais,
numa área de trezentos e vinte e dois hectares (322 ha), delimitada. por um
polígono mistilíneo t-endo um vértice situado na confluência do ribeirão das
Antas e do córrego do Meio, e cujos lados, a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil cento e quarenta
metros (1.140 m), oitenta e três graus sudeste (83° SE); quinhentos metros
(500 m), quinze grã.us sudeste (15° SE); duzentos e sessenta e cinco metros
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(265 m), vinte e um graus sudoeste (21° SW), até o córrego da Divisa
seguindo para jusante dêste e do ribeirão das Antas até o vértice de partida,

Art. 2.0 Esta autorizaçãú é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códigc·
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via <Jutêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil duzentos e vinte cruzeiros (Cr$
3. 220,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minei·al do Min~stério d~ Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se 2s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e '56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 14.782 -

DE

16

DE FEVEREIRO. DE

1944

Autoriza a Companhia Paulista de Mineração a lavrar jazida. de argila no mu
nicípio de Santo André, do Estado de São Paulo

4

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e· nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Mineração a lavrar
jazida de argila em terrenos situados nos arredores da estação de Capuava da
São Paulo Railway C.0 no distrito de Mauá, munidpio de Santo André do
Estado de São Paulo, numa área de vinte e quatro hectares e setenta e nove
ares (24, 79 ha), delimitada por um polígono tendo um dos vértices situado à
distância de quarenta e cinco metros ( 45 m), rumo magnético dezenove graus
e quarenta e cinco minutos sudeste ( 19°45' SE) do canto sudoeste (SW) da
passagem de nível existente na estação referida e os lados, a partir do vértice
considerado, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos : cento e quarenta metros (140 m), cinco graus sudeste (5° SE); quinhentos metros
(500 m), sessenta e cinco graus sudeste (65° SE); duzentos e trinta metros
(230 m), vinte e cinco graus nordeste (25° NE); trezentos metros (300 m),
oitenta e um graus sudeste ( 81° SE) ; cento e setenta e cinco metros ( 17 5 m),
trinta e cinco graus e quarenta minut.:~s nordeste (::S5°40' NE) ; cento e oi~
tenta e riois metros ( 182 m), cinqüenta e oito graus e vinte minutos noroeste
(58°20' NW); cento e noventa e um metros (191 m), ~etenta e dois graus
e vinte minutos noroeste (72°20' NW); cento e sessenta metros (160 m),
oitenta e oito graus e trinta e cinco minutos noroeste (88°35' NW); cento
e _quarenta ~ cinco metros ( 145 m), oitenta e três graus e trinta minutos
sudoeste (83°30' SW); cinqüenta metros (50 m), seis graus e trinta minutos
sudeste (6°30' SE); trezentos e vinte e cinco metros (325 m), oitenta e
três graus e trinta minutos sudoeste ( 83°30' SW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos
cofres públicos1 na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
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Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.

Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavn::o. será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.

Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e sub·
solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de -Minas.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. 0 A autorização da lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(C<$ 600,00) ,
Art. 7 .O RevogamRse as disposições em contrário.
Rio -de· Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independ~ncia e 56.0
da Repúbfica.
GETULIO VARGAS •

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.783 -

DE

16 DE FEVEREIRO DE 1944

Aui'o-âza a Monazita c llmenita do Brasil Limitada a adinitir como quotista
a Cesia Companhia Espírito Santense Industrial e Agrícola
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da .Constituição e nos t~rmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica a.utoriz~<da a Monazita e Ilmenita do Brasil Limitada, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Vitória do Estado do Espírito Santo, autorizada a funcionar como emprêsa de
mineração :Pelo Decreto número cinco mil trezentos e quinze (5.315), de
vinte e oito (28) de fevereiro de mil novecentos e quarenta (1940), a admitir
como quotista a sociedade anônima Cesia Companhia Espírito Santense IndusR
trial e Agrícola, de acôrdo com o que dispõe o DecretoRlei n. 0 3, 553. de
25 de agôsto de 1941.
Art. 2. 0 Revog:amRse a.s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETÚLIO

VARGAS,

Apolônio Sales.

DECRETO N.0 14.784 -

DE

16

DE

FEVERE1RO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Rodrigues de MiratJda j(mior a pesquisar
rnitJério de ouro e associados no município de Rio Espera, do Estado de
M itJas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decr-et<'l.:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Rodrigues de Miranda
Júnior a pesquisar minério de oÚro e associados no imóvel denominado F a-
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zenda do Retiro, situado no distrito e município de Rio Espera, do Estado
de Minas Gerais, numa área de vinte hectares (20 ha), delimitada por um
retângulo, tendo um vértice à distância de noventa metros (90 m), no rumo
magnético vinte e quatro graus sudoeste (24° SW) do canto sudoeste (SW)
do prédio da sede da Fazenda do Retiro e os lados que partem dêsse vértice
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos·:
oitocento~ metros
(800 m), urn grau e trinta minutos nordeste (1° 30' NE), e duzentos e cinqüenta metros (250
m), oitenta e oito graus e trinta minutos noroeste
(88o 30·' NW), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$· 300,00), e será,
transcrito Do livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14. 785-DE 16 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro julio Medeims a pesquisar cassiterita e associados
no município de São João dei Rei, do Estado dé Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe C\Jn-!'ere o

art. 74, letra a, da Constituição e n0s têrmos do Decreto-lei n. 0 1 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado ·O cidadão brasileiro Julio _Medeiros a pesquisar
e associados numa área de cento e setenta e oito hectares ( 178 Ha),
situada nos lugares denominados Boa Vista e Alto de Santa Rita, no distrito
de Santa Rita do Rio Abaixo, município de São João del Rei, do Estado de
Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a mil seiscentos e sessenta metros ( 1. 660 m), no rumo magnético dezenove
graus noroeste ( 19° NW) do marco quilométrico número cento e _vinte ·e um
(Km 121) da linha da Rede Mineira de Viação e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e quarenta metros (640 m), setenta e nove graus sudoeste (79° SW); dois mil
metros (2.000 m), trinta graus e quarenta e cinco minutos noroeste (30"45'
NW); dois mil oitocentos e trinta metros (2.830 m), sessenta e seis graUs
nordeste (66° NE); quinhentos e sessenta metros (560 m), trinta graus e
trinta minutos sudeste (30°30' SE); quinhentos e setenta metros (570 m),
setenta e sete graus sudoeste (77° SW); setenta e cinco metros. (75 m), vinte
e oito graus noroeste (28° NW); mil oitocentos e vinte metros (1.820 m),
setenta e sete graus sudoeste (77° SW); dois mil cento e vinte metros
(2.120 m), trinta graus e quarenta e cinco minutos sudeste (30°45' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códi.go
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via r:utêntica
dêste decreto, pagará a taxa de- ffiil setecentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 1. 780,00)
c~ssitedta
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e será transcrito no livro próprio dà Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independ@nda ~ 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO. N. 0 14.786- DE 16

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza a Companhia Mineração Picuí Sociedade Anônima, a pesquisar ouro,
água marinha, quartzo e associados no município de Picuí, do Estado
da Paraíba

O Presidente da República, usando 'da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição e nr-os têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Mineração Picuí Sociedade Anônima, a pesquisar ouro, água marinha, quartzo e associados, numa área de
sessenta hectares (60 Ha), situaQ<~. nos imóveis denominados Trigueiro e Quixabá, distrito de Pedra Lavrada, município de Picuí, do Estado da Paraíba, e
delimitada por um retângulo tendo um vértice a quatrocentos e noventa e seis
metros (496 rn), no rumo magnético sessenta e seis graus sudoeste (66° SW)
da confluência do riacho do Trigueiro com o rio Quixabá, e cujos lados convergentes nesse vértice, têm a partir dêle, os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: seiscentos metros (600 m), treze graus e trinta minutos
nordeste ( 13°30' NE), e mit' metros ( 1. 000 m), setenta e seis graus e trinta
minutos noroeste ( 76°30' NW) .
,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00), e será
transcrito no livro próprio da. Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
A1 t. 4.0 R.evogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0.
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0

14.787~DE

16 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Francisco Anastacio Gomes, Antonio lsidoro
Gomes e juventino Gomes da Costa a pesquisar carvão mineral e asso·
dados no munidpio de ]eqt~:erí, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe co.ntere o
art. q4, letra a, da Constituição e nos têrmns do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Francisco Anastacio
Gomes, Antonio Isidoro Gomes e J uventino Gomes da Costa a pesquisar
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carvão mineral e associados numa área de cento e cinqüenta hectares ( 150 ha),
situada na fazenda da Boa Glória, distrito e município de Jequerí, do Estado
de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice a quatrocentos metros ( 400 m), rumo cinqüenta e três graus e trinta minutos nordeste
(53°30' NE) magnético da confluência dos córregos Lage e ·Caetano Gomes e
os lados que partem· dêsse vértice com mil e quinhentos metros (1.500 m)
e rumo trinta e sete graUs e trinta minutos sudeste (37°30' SE) magnético,
mil metros (1.000 m), rumo cinqüenta e três graus e trinta minutos sudoeste
(53°30' SW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via <!Utêntica
dêste decreto pagará a taxa de setecentos e cinqüenta cruzeiros- (Cr$ 750,00)
e será transCrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do J\'Iinistério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 14.788- DE 16 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo de Salvo a pesquisar quartzo no
de Curvelo, do Estado de Minas Gerais

~unicípio

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de jaheiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Paulo" de Salvo a pe.squisar
quartzo numa área de trinta hectares (30 ha), situada nfl. fazenda do Picão
de Cima, distrito e município de Curvelo, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a quatrocentos metros (40_Q _m),
rumo quarenta e nove graus sudeste ( 49° SE) magnético da ponte da Mangabeira existente· sôbre o ribeirão do Picão, na estrada de Morro da Garça
para Curvelo e os lados que partem dêsse vértice com seiscentos metros
(600 m) e rumo setenta e um graus noroeste (71° NW) magnético, qninl'.entos
metros (500 m) e rumo dezenove graus sudoeste (19° SW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabeleCidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via ~utêntica
dêste decreto, pagará a taxa· de_trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será tram;crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura .
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0 14.789- DE 16 FEVEREIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Wlademiro da Silva Santos a pesquisar mica e
associados no município de Colatina, do Estado do Espírito Santo

O Presidente da RepÚblica, usando da atribuição que lhe confNe o
art, 74, leúa a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Wlademiro da Silva Santos,
a pesquisar mica e associados numa área de dezesseis hectares e vinte ares
( 16,20 ha), situada no local denominado córrego da Divisa, distrito de Alto
Rio Novo, município de Colatina, do Estadq do Espírito Santo, e delimitadB
por um retângulo tendo um vértice a mil quatrocentos e um metros e cinqüenta centímetros ( 1 . 401,50 m), no rumo magnético seis graus e vinte e nove
minutos nordeste (6°29' NE) do centro da fachada norte (N) da igreja Adventista, e cujos lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle,
os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: duzentos e setenta metros
(270 m), oitenta e dois graus e trinta minutos nordeste (82°30' NE), e seiscentos metros (600 m), sete graus e trinta minutos noroeste (7°30' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e. será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineial do Ministério da Agricultura .
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V A ROAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.790- DE 16 DE FEVEREIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Ferreira da Silva a pesquisar quartzo e associados no município de Coração de Jesus, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
·
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Ferreira da Silva a pesquisar quartzo e associados numa área de duzentos e vinte e dois hectares
(222 ha) situada no lugar denominado Sanharó, na fazenda Boa Vista, distrito 'e. município de Coração de Jesus, do Estado de Minas Gerais, área
essa delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a oitocentos e quarenta metros (840 m), rumo nagnético setenta e oito graus nordeste (78°
NE) do cruzamento das estradas Sanharó~Vista Alegre e Coração de JesusVila Jequitaí, e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil seiscentos e sessenta metros ( 1 . 660 m),
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vinte e oito graus e trinta minutos sudoeste (28°30' SW); mil metros
(1.000 m), setenta e um graus noroeste (71° NW); dois mil trezentos e
sesseP.ta metros (2.360 m), vinte graus e trinta minutQs nordeste (20°30'
NE); mil quatrocentos e sessenta metros (1.4~0 m), quarenta e um graus
sudeste (41° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos .no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil duzentos e vinte cruzeiros (Cr$
2. 220,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em conh·ário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.791 -

DE

16 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Arnaldo ]unqueira a pesquisar calcáreo no município de Carmo do Rio Claro, do Estado de Minas Gerais
O Presid.ente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,° Fica autorizado o cidadão brasileiro Arnaldo Junqueira a pesquisar calcáreo em. duas diferentes áreas perfazendo um total de quarenta e sete
hectares e seis ares (47,6 Ha), situadas no distrito e município de Carmo do
Rio Claro, do Estado de Minas Gerais, e assim discriminadas: a primeira
(l.a) com vinte e sete hectar~s e seis ares (27,6 Ha) está situada na fazenda
da Felicidade, e é delimitada por- um quadrilátero irregular tendo um vértice
a seiscentos e quinze metros (615 m), no rumo magnético sessenta e oito
graus sudeste (68° SE) do canto leste (E) da sede da faz0nda da Felicidade,
e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos
e orierltações magnéticas: quinhentos e setenta metros (570 m), quarenta e
nove graus e quarenta e cinco minutos nordeste (49°45' NE); seiscentos e
sessenta e cinco metros (665 m), trinta e oito graus sudeste (38° SE); trezentos e dez metros (310 m), cinqüenta e um graus e trinta minutos sudoeste
(51°30' SW); seiscentos e noventa e cinco metros (695 m), cinqüenta e
nove graus e trinta minutos noroeste (59°30' NW). A segunda (2.a) com
vinte hectares (20 Ha), está situada na fazenda da Cachoeira e é delimitada
por um quadrilátero irregular tendo um vértice a quauocentos e três metros
(403 m), no rumo magnético cinqüenta e cinco graus sudoeste (55° SW) do
canto sudoeste ( SW) da sede da fazenda Cachoeira, e cUJOS lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas : setecentos e quarenta e cinco metros (745 m), oitenta e set:e graus e quinze mi·
nutos sudoeste (87°15' SW); cento e trinta e dois metros (132 m), trinta
graus sudoeste (30° SW); seiscentos e treze metros (613 m), cinqüenta e nove
graus sudeste (59° SE); quinhentos e quarenta e cinco metros (545 m),
trinta e um graus e quinze minutos nordeste (31°15' NE).
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Art. z.o Esta autorização é outorgada nos têrmo"s estabelecidos no Código

de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 480,00),
e. será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral

do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Indepenàência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS .

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.792 -DE 16

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nelson Piauhy Dourado a pesquisar salitre nos
municípios de lrecê e Morro do Chapéu, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe-re o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-le1 n. 0 l. 985. de 29
"de janG-iro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nelson Piauhy Dourado a
pesquisar salitre numa área de cento e. vinte e um hectares, trinta e cinco ares
e trinta centiares ( 121,3530 ha), situada no local dellominado Fazenda Brejões,
distritos e municípios de Irecê e Morro do Chapéu, Estado da Bahia e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a duzentos e setenta e cinco
metros (275 m) no ·rumo magnético quarenta e dois graus sudoeste (42° SW)
do canto sudeste (SE) da sede da Fazenda Brejões e os lados que convergem
no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos metros (500 m), quarenta e dois graus sudoeste (42°
SW); três mil metros (3.000 m), doze graus noroeste (12° NW).
Art. 2.0 Esta autorização .é outorgada nos ~êrmos estabelecidos no Có~igo
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que.· será uma via autêntica
dGste decreto, pagará e taxa de m.il dp.zentos e vinte cruzeiros (Cr$ 1. 220,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as dísposiçôes em contl"ário.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independêncta e S6.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 .14.793-DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro .Alexandre Siciliano Junior a pesquisar argila, calcário e associados no município de Cambo::iú, do Estado de Santa Catarina
O Presidente ela República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Alexandre Siciliano Junior
a .pesquisar argila, calcário e associados no lugar denominado Alegre, situado
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no distrito e mumctpto de Camborill, do Estado de Santa Catarina, nUma área
de vinte e cinco hectares (25 ha), delimitada por um quadrado de quinhentos
metros (500 m) de lado, cujo centro está à distância de setecentos e oitenta
metros (780 m) no rumo magnético quarenta graus sudoeste (40° SW) do quilômetro dois mais novecentos metros (Km 2
900 m) da e~trada de rodagem
Camboriú-Alegre e os lados têm os seg1:1intes rumos magnéticos: trinta graus
nordeste (30° NE) e sessenta graus noroeste (60° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
·
1
Art. 3.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro própriQ da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4,0 Revogam-se as disposições em contrário.

+

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 14.794- DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Luiz Camargos a pesquisar argila e
associados no município de Beti~ do Estado de Minas Gerais
O Présidente da República, usando da atribuição que lhe confcr13 o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n:J 1. 985-, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco Luiz Camargos a
pesquisar argila e associados no lugar denominado Água Branca na Fazenda dos
Carneiros, situada no distrito de Contagem, município de Betim, do Estado de
l\.1Iinas ·Gerais, numa área de cinc}üenta e cinco hectares e sessenta e três ares
(55,63 ha), delimitada por um paralelogramo tendo um vértice à distância de
duzentos e quarenta e cinco metros (245m), no rumo magnético setenta graus
sudeste (70° SE) do marco quilométrico oitocentos e oitenta e sete (Km 887)
da linha férrea da Rêde l\.1:ineira de Viação, no rarrtal Belo Horizonte-Garças
e. os lados, que partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: oitocentos e oitenta e três metros (883 m), vinte e oito graus
nordeste (28° NE), seiscentos e trinta metros (630 m)", trinta e nove graus
e trinta minutos noroeste (39°30' NW) respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aulêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 560,00),
e será transcrito no· livro· próprio da Divisão de .Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência é 56.0
da RepÚblica.
GETULIO VARGAS.
Apol~nio

Sales.
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DECRETO N.0 14.795 -DE 17

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Parolin Junior a pesquisar quartzo no
município de Campo Largo, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ror-fere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Parolin Junior a
pesquisar quartzo numa área de dois hectares e cinqüenta e dois ares (2,52 ha),
situada no local denominado Água Raza, no distrito.. e município- de Campo
Largo, do Estado do Paraná, e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a trezentos e trinta e três metros (333 m), rumo quarenta e nove graus
e dez minutos nordeste ( 49° 10' NE) magnético da confluência do córrego Âgua
Raza e Âgua Mineral e os lados que partem dêsse vértice duzentos e cinqüenta
metros (250 m) e mmo vinte e sete graus sudeste (27° SE) magnético,
cento e um metros (101 m), e rumo cinqüenta e cinco graus nordeste (55°
NE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via 8utêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
MiiÍistério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio S<Jles.

DECRETO N. 0 14.

796~DE

17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidado brasileiro Hugo Alcoba Soares a pesquisar cassiterita e associados nos municípios de São João dei Rei e Bom Sucesso, do Estado dli
Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf~re o
art. 74, letra~. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Hugo Alcoba Soares a pesquisar cassiterita e associados numa área de quatrocentos e noventa e oito
hectares (498 Ha), situada no lugar denominado Fazenda do Bom Destino,
distritos de Santa Rita do Rio Abaixo e São Tiago, municípios de São João
dei Rei e Bom Sucesso, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada pot
um retângulo que tem um vértice na confluência do ribeirão Cachoeirinha no rio
do Peixe e os ladtJs convergentes nesse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil metros (3.000 m), Norte (N), e mil seis
centos e sessenta metros (1.660 m), Oeste (W).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
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Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil novec~mtos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 4.980,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-s~· as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereir, l de 1944, 123.0 <.ia Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 14.797- DE 17

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Maria Madalena de Brito a pesquisar berilo e asso~
ciados no munidpio de São João do Carirí, do Estado da Paraíba
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Maria Madalena de Brito a
pesquisar berilo e associados numa área de duzentos hectares (200 ha), situada
no imóvel denominado Uruçú, distrito e município de São João do Carirí, do
Estado da Paraíba e delimitada por um retângulo tendo um vértice a duzentos
e vinte metros (220 m) no rumo sessenta e sete graus sudoeste (67 SW) da
confluência dos riachos Salgadinho e Rapadura e os lados que partem dêsse
vértice dois mil metros (2 .000 m) e rumo setenta e seis graus nordeste
(76° NE), mil metros (1.000 m) e rumo quatorze graus sudeste (14° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2 .000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.<'
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 14.798- DE 17

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Leonardo Falabella a pe.:;quisD.t caulim e associados
no município de Congonhas do Campo, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cor;fere o
art. 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Leonardo Falabella a pes~
quisar caulim e associados numa área de nove hectares e trinta ares (9,30·ha),
situada no imóvel denominado Morro do Cordeiro, distrito e município de Con-
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ganhas do Campo, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo
tendo um vértice a cento e vinte e dois metros ( 122 m), rumo trinta e seis
graus nordeste (36° NE) magnético da foz do córrego Lavra, afluente do ribeirão· Santo Antonio e os lados que partem dêsse vértice com trezentos e dez
metros (310 m) e rumo cinqüenta e quatro 'graus .nordeste (54° NE) magnético, trezentos metros (300 m) e rumo trinta e seis graus noroeste (36° NW)

magnético.

·

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada rios têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será

transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,
Art. 4. 0

Revogam~se-

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0· da IÍldependência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.
Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.799-DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Leonardo Falabella a pesquisar talco e associados
no município de Congonhas do Campo, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro-de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica s.utorizado o cidadão brasileiro Leonardo Falabella a pesqui~
sar talco e associados numa área de cinqüenta hectares (50 ha), situada no
imóvel denominado Bota Pinga, distrito e município de Congonhas do Campo,
do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice
a sessenta e cinco metros (65 m) rumo sessenta e cinco graus e trinta minutos
noroeste (65°30' NW) magnético da foz do córrego Frio,. afluente do ribeirão
Santo Antonio e os lados que partem dêsse vértice com setecentos e vinte
metros (720 m) e rumo setenta e seis graus sudoeste (76° SW) magnético,
setecentos metros (700 m) e rumo quatorze graus noroeste ( 14° NVV)
magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma viii <!Utêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de F_omento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em. contrário.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944. 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolotúo Sales.
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DECRETO N.0 14.800-DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro L~onardo Fa.labella a pesquisar grafita e associados
no município de Congonhas do Cnrnpo, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confem o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta; ·

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Leonardo Falabella a pes~
quisar grafita e associados em terrenos do imóvel denominado Lagoa Comprida,
situado no distrito e município de Congonhas do Campo, do Estado de Minas
Gerais, numa área de nove hectares e trinta ares (9,30 ha), delimitada por
um retângulo tendo um vértice à distância· de cento e seis metros (106 m)",
110 rumo magnético vinte e um graus nordeste (21° NE) da confluência do
córrego do Chaves na margem esquerda do córrego Pombal e os lados que
partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: tre~
:zentos metros (300 m), cinqüenta e sete graus nordeste (57° NE); trezentos
e dez metros (310m), trinta e três graus noroeste (33° NW), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará- a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 14.801-DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Rockefeller Crysostomo de Oliveira a pesquisar
calcáreo no município de Campos, do Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Rockefeller Crysostomo de
Oliveira a pesquisar calcáreo numa área de quatorze hectares e quarenta ares
(14,40 ha), situada no lugar denominado Taipabas, distrito de Monção, município de Campos, do Estado do Rio de Janeiro, e delimitada por um retângulo
que tem um vértice a quinhentos e oitenta e um metros (581 m), no rumo
magnético vinte e oito graus e trinta minutos sudoeste (28°30' SW) do quilômetro trezentos e noventa e oito mais seiscentos e setenta e um metros
(Km 398
671 m) da linha da The Leopoldina Railway C.0 Ltd. no ram3.1
de Campos e cujos lados que formam o vértice considerado têm, a partir dêle,

+
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os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e sessenta metros
(360 ro), sete graus e trinta minutos nordeste (7°30' NE); quatrocentos metros
(400 m), oitenta e dois graus e trinta minutos noroeste (82°30' NW).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via au1:êntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.c
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.802- DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo Monteiro Machado a pesquisar calcárea
e associados no município de Lagoa Santa, Estado âe Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confa;·e o
art. 74, letra a,_ da Constituição e nos têrmos do De"creto-lei n. 0 1.985, de .29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta i

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Paulo Monteiro Machado a
pesquisar calcáreo e associados em terrenos situados na fazenda Lapa Vermelha, no distrito e município de Lagoa Santa, do Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta hectares (30 ha), delimitada por um retângulo tendo
um dos vértices situado à distância de quinhentos e cinqüenta metros (550 m),
ritmo magnético trinta e seis graus e qusrenta minutos sudeste (36°40' SE)
do marco quilométrico trinta e oito (Km 38) da rodovia Belo Horizonte-Lagoa
Santa e cujos lados convergentes no vértice considerado e a partir do mesmo
têm, respectivamente, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m), oitenta graus noroeste (80° NW) e quinhentos metros
(500 m), dez graus sudoeste (10° SW).
Art .. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa d? trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 '
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0 14.803-DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alexandre. Siciliano Junior a pesquisar ar~ilito e
associados, no município de Angatuba, do Estado de São PaulÕ
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere Q
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alexandre Siciliano Junior
pe:õquisar argilito e associados numa área de trezentos hectares ( 300 ha),
situada no distrito e município de Angatuba, do Estado de São Paulo, e deli~
mitada por um retângulo tendo um vértice a seiscentos e vinte e oito metros
(628 m), no 1-umo trinta e sete graus e vinte e seis minutos nordeste (37°26'
l'~E) do meio da fachada norte (N) da estação de Angatuba da Estrada de
Ferro Sorocabana e os ladOs que partem dêsse vértice três mil metros
(3.000 m), e rumo um grau e trinta- e nove minutos nordeste (1°39' NE);
mil metros (1.000 m), e rumo oitenta e oito graus e vinte e um minutos
noroeste (88°21' NW).

8

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil cruzeiros (Cr$ 3. 000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.804-DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Paulo William Brando a pesquisar mica no muniCÍpio de São Sebastião do Alto, do Estado do Rio de janeiro,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Paulo William Brando a pesquisar mica no distrito de Valão do Barro do município de São Sebastião
do Alto, do Estado do Rio de Janeiro, em uma área de trinta hectares (30 ha),
delimitada por um retângulo · que tem um vértice a quatrocentos e quinze
meúos (415 m.), rumo magnético oitenta e seis graus e quinze minutos noroeste· (86°15' NVl). da confluência do córrego do Jacu com o ribeirão São
Tomé e os lados co'nvergentes nesse vértice os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil metros (1.000 m), oitenta e dois graus sudeste (82° SE);
trezentos metros (300 m), oito graus sudoeste (8° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos t~nnos estabelecidos no Código
de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vi& autêntica
dês te decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minera~ do
Ministério da Agricultura.
· Art. 4.0 Revogamwse as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.805-DE 17

DE FEVEREIRO DE

1944

Autodza o cidadão brasileiro Sinval Rodrigues Coelho a pesquisar mica e associados no municÍpio de Peganh.a, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Decreto~ lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Sinval Rodrigues Coelho a
pesquisar mica e associados numa área de setenta e cinco hectares (75 ha),
situada no lugar denominado Córrego de Santana, distrito de Ramalhete do
município de Peçanha, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice a trezentos e vinte e cinco metros (325 m), rumo ses:..
senta e seis graus nordeste (66° NE) magnético da confluência dos córregos
Santana e da Serra do Veado e os lados que partem dêsse vértice mil metros
(1.000 m) e quarenta e cinco graus sudeste (45° SE) magnético, setecentos
e cinqüenta metros (750 m) e quarenta e cinco graus sudoeste (45° SW)
magnético.
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêel'dca
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 750,00)
e será transcrito no livro própr-io da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam~se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência a 56.o
da Repúblico.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 14.806-DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José de Castro Rangel à pesquisar minérios de
ferro, acre, e associados no munidpio de Pindamonhangaba, do Estado
de São Paulo.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constitu~ção e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão· brasileiro José de Castro Rangel a pes ..
quisar minérios de ferro, acre e associados numa área de vinte e um hectares
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e sessenta e oito ares (21,68 ha) situada no local denominado Fazenda São
João da Boa Vista, distrito e município de Pindamonhangaba, do Estado de
São Paulo, e delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a quinhentos e trinta e oito metros e quatro centímetros (538,04 m) no rumo
magnético sessenta e nove graus e vinte e sete minutos sudoeste (69°27' SW)
do quilômetro onze (Km 11) da rodovia municipal PindamonhangabaCuruputuba, e os lados, a partir do vértice cof).siderado, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e doze metros (412 m), trinta
e nove graus e dez minutos sudeste (39°10' SE); quinhentos e vinte e quatro
metros (524 m) cinqüenta e oito graus sudoeste (58~ SW); quatrocentos e
quarenta metros (440 m), trinta e sete graus e trinta minutos noroeste (37°30,
NW); quinhentos e dezesseis metros (516 m), sessenta e um graus e vinte
minutos nordeste (61°20' NE),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via c.ut~ntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales,

DECRETO N.O 14.807-DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro julio Medeiros a pesquisar cassiterita e associados
no município de São João del Rei, do Estado de lvfitlas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cootfere o
o art. 74, letTa a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Julio Medeiros a pesquisar
cassiterita e associados numa área de quarenta e um hectares e trinta ares
(41,30 ha), situada no distrito e município de São João del Rei, do Estado
de Minas Gerais, área essa delimitada por um pentágono irregular que tem
um vértice a trezentos e trinta metros (330 m), rumo magnético oitenta e
quatro graus sudeste (84° SE) do marco quilométrico cento e doze (112)
da ferrovia da Rede Mineira de Viação e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e- rumos magnéticos: oitocentos e cinqüenta
e cinco metros (855 m), setenta graus nordeste (70° NE); quatrocentos e
oitenta e cinco metros (485 m), três graus e trinta minutos sudeste (3°30'· SE);
trezentos e sessenta metros (360 m), setenta e um graus e trinta minutos
sudoeste (71°30' SW); trezentos e setenta metros (370 m), cinqüenta e oito
graus sudoeste (58° SW); quinhentos e trinta metros (530 m), vinte graus
noroeste (20° NW).
,Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

de Minas.
Art.· 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e vinte cruzeiros ( 420,00) e será
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transcrito no livm próprio da Divisão de Fomento da Produção- Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereirO de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonío Sales.

DECRETO N. 0 14.808-DE 17

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão bmsileiro Júlio Medeiros a pesquisar cassiterita e associados
no município de Prados, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, ele 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

-n

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bradleiro Júlio Medeiros a pesquisar
cassiterita e associados, numa área de duzentos e oitenta e oito hectares
(288 ha), situada no lugar denominado Três Porteiras, distrito de São Caetano, município de Prados, do Estado de !vlinas Gerais, área essa delimitada
por um poligono irregular que tem um vértice a quinhentos e quarenta metros
(5"!·0. m), rut~o magnético quarenta e cinco graus e trinta minutOs sudoeste
(45°30' SW), da confluência dos córregos Roda D'ág~a e Três Porteiras e
cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos e cinqüenta metros (550 m), trinta e dois graus noroeste (32° NW); dois mil e novecentos metros (2.900 m), quarenta e cinco
graus e trinta minutos nordeste (45°30' NE); seiscentos metros (500 m),
quarenta e quatro graus e trinta minutos sudeste ( 4.0:c 0 30' SE); mil quatrocentos e cinqüenta metros ( 1. 450 m), quarenta e cinco graus e trinta minutos suàoeste (45°30' SV.J); mil e vinte metros (1.020 m), setenta graus
sudoeste (70° SW) setecentos metiOS (700 m), vinte e quatro gi·aUs e quarenta e cinco minutos sudeste (24°45' SE); seiscentos e setenta e ciil.co metros
(675 m), quarenta e dois graus e quinze miil.utos nordeste (42°15' NE);·
mil trezentos e vinte e cinco metroS (1.325 m), quarenta e seis graus sudeste
(46° SE); quinhentos e trinta metros (530 m), qu8.renta e três graus e trinta
minutos sudOeste (43°30' SVi!); mil e oitocentos metros (1.800 m); sessenta
e um graus noroeste (61° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códig!l
de Minas.
Art. 3.0 O título da autodz:=:~ção de pe3quisa, que será uma via autêt-.tica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil oitocentos e oitenta cruzeiros (Cr$
2 . 880,00), e será tr:::~nscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposiÇÕes em contrário,
Rio de Janeiro, 17 de.fevereiro de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO

VARGAS.

Apolônio Sales,
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14.809- DE 17 DE FEVEREIRO DE- 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Landulpho Alves Don1as a pesquisar quartzo e
associados no munidpio de Bocaiuva, do Estado de Minas Gerais
O. Presidente da República, usando da atribuição que lhe confc~re o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Landulpho Alves Dornas a
pesquisar quartzo e associados numa área de setenta hectares (70 ha), situada
no lugar denominado Córrego das Porteiras, distrito de Terra Bra·nca, muni~
CÍpio de Bocaiuva, do Estado de Mim1s Gerais e delimitada por um retângulo
tendo um vértice a oitocentos metros (800 m) no rumo trinta e cinco graus
noroeste (35° NVJ') magnético do ponto em que a estrada Bocaiuva-São Miguel
atravessa o córrego Porteiras e os lados que partem dêsse vértice, com mil
metros (1.000 m) e rumo setenta e cinco graus sudeste (75° SE) magnético,
setecentos metros (700 m) e rumo quinze graus sudoeste (15° SW) magnético.
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste dee1·eto, pagará a taxa de setecentos cruzeiros (Cr$ 700,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção 1.1inera1 do
Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rib de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales,

DECRETO N.0 14.810-DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza. o cidadão brasileiro ]org<J Ba<Jno Pllontcit-o a pesquisar calcita e asso~
dados nos munidpios de Curitiba e Cerro Azul~ do Estado do. Paraná
O Presidente da República, usnndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1, 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Jorge Bueno !1./Ionteiro a
/pesquisar calcita e associados numa área de quarenta hectares (40 ha), situada
no lugar denominado Bacaetava distritos de Colombo e Rio B'fanco, dos muniCÍpios de Curitiba e Cerro Azul, do Estado do Paraná, e delimitada por llm
retângulo tendo um vértice na foz do córrego Acudinho afluente do ribeirão
Bacaetava e os lados que partem dêsse vértice ;om mil metms ( 1. 000 m ),
e rumo setenta e cinco graus noroeste (75° NW) magnético, quatrocentos,
metros (400 m), e rumo quinze graus sudoeste (15° SW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão .de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N.O 14.811 ~DE 17

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro jo:-!1,e Bueno Monteiro a pesquisar gipsita e
ciados, no município de ja&,uariaíva, do Estado do Paraná

asso~

O Presidente da República, usand.g da atribuição que lhe confere o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a
pesquisar gipsita e associados, numa área de cinqüenta hectares (50 ha),
situada no distrito de Cachoeirinha, do município de Jaguariaíva, do Estado
do Paraná, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a duzentos e trinta
e dois metros (232 m), rumo sul (S) magnético, da foz do córrego Casa de
Pedra ··afluente do Rio do Peixe e os lados que partem dêsse vértice com
oitocentos metros (800 m), e rumo leste (E) magnético, seisçentos e vinte
e cinco metros (625 m), e rumo norte (N) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códig0
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será urna via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de· Fomento da Produção Mineral do
Mi~istério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 14.812-DE 17 DE'FEVEREIRO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a pesquisar baritit"Ja. e associados no município de Cerro Azul, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe co:J.fere o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1, 985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
'
. Art. ~·~Fica autor~zado o cidadã_o brasileiro Jorge Bueno Monteiro a pesqutsar bautma e assoctados numa area de dezesseis hectares vinte e seis
ares e sete centiares ( 16,2607 ha), situada no distrito e muni~ípio de Cerro
Azul, do Estado do Paraná e delimitada por uma linha poligonal que tem um
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vértice a quinhentos e sessenta e cinco metros (565 m), rumo treze graus e
quarenta minutos nordeste ( 13°40' NE) magnético da foz do córrego Tucunzal,
afluente do ribeirão Serra e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: .oitocentos. e cinqüenta metros
(850 m), sesSenta e quatro graus sudoeste ( 64° SW); cento e cinqüenta
metros (150 m), trinta graus noroeste (30° NW); novecentos e quarenta
metros (940 m), sessenta graus nordeste (60° NE); duzentos e trinta metros
(230 m), sete graus sudeste (7° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de ti·ezentos cmz!Oliros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de ·Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência
da Re:t~ública.

&

56.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 14.813-DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944
Autoriza o cide.dão brasileiro Joaquim Vicente de Castm a pe&quisar CD.ssiterita
e associados no município de São João dei Rei, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos têrrnos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jcaquim Vicente de Castro
a :Pesquisar cassiterita e associa.dos numa área de duz:;mtos e vinte e dois
hectares (222 ha), situada no distrito de Santa Rita do Rio Abaixo, município de São João del Rei, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por
um quadrilátero que tem un1 vértice a trezentos e sessenra metros (360 rn),
rumo magnético quinze graus e trinta minutos sudeste ( 15°30' SE) do marco
quilométrico cento e vinte e um mais oitocentos metros (Km 121
800 m),
da ferrovia da Rêde Mineira de Viação e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatro mil seiscentos e sessenta metros ( 4. 660 m), quarenta e nove graus e trinta minutos sudoeste
(49°30' SW); quinhentos e vinte metros (520 m), quinze gnms e trinta
minutos noroeste (15°30' NW); -cinco mil e :oessenta metros (5.060 m), quarenta e um graus nordeste (41° NE); mil trezentos e vinte ntetros (1.320 m),
quinze graus e trin:ta minutos sudeste ( 15°30' SE) .
Art. 2.0 Esta .autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de doi~ mil duzentos e vinte cruzeiros (C1·$
2.220,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

+

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.0 14.814-DE 17

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antenor Risso a pesquisar bauxita e associados no
município de Parreiras, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da ,República, usando da atribuição que lhe confere o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, lte 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antenor Risso a pesquisar
bauxita e associados, numa área de treze hectares e set_enta e cinco are~
(13,75 ha), situada no local denominado Fazenda d·a Bocaina, no distrito a
município de Parreiras, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um
pentágono irregular tendo um dos seus vértices no pontó de cruzamento do
córrego do Retirinho com a rodovia municipal Bocaina-Parreiras, e cujos lados,
a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e orientações
magnéticas: quatrocentos e oitenta metros (480 m), cinqüenta e nove graus
e trinta minutos sudoeste ( 59°30' SV/J; trezentos e sessenta e cinco metros
(365m), dezoito graus e trinta minutos sudeste (18°30' SE); cento e noventa
e dois metros (192 m), cinqüenta e quatro graus nordeste (54° NE); quatrocentos e cinqüenta metros ( 450 m), vinte e nove graus 12! trinta minutos nordeste { 29°30' NE); cento e vinte metros (120 m), quarenta e cinco graus
noroeste (45° NW),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có-3igo
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut?ntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruz.2iros (Cr$ 300,00). e sBrá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
·
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
'
GETULIO VARGAS.

Apolcnio Sales,

DECRETO N. 0

14.815-DE 17 DE FEVEREIRO DE

194-4

Autoriza o cidadão -brasileiro Antonio Bento de Oliveira a pesquisar bauxita
no município de João Peasoa, do Estado do Espírito Santo
O Presidente da RepÚblica, usando da atribuição que lhe confere o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos tênnos do Decreto-lei n. 0 1.935, cte 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antcnio Bento de Oliveira a pesquisar bauxita numa área de cinqüenta hectares (50 ha), situada
no lugar denominado Fazenda Santo Agostinho, distrito de Conceição do
Muquí, município de João Pessoa, do Estado do Espírito- Santo e delimitada pr um retângulo tendo um vértice a setecentos e cinqüenta metros
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(75Q. m), no rumo magnético vinte o oito graus nordeste (28°NE), da confluência dos córregOs do Moinho e .Santo Agostinho e os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle,_ os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m), norte (N); quinhentos metros
(500 m), leste (E).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
d@,ste decreto, pàgará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito 1).0 livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério· da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeil·o, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.816-DE 17

DE F'EVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão h:;asileiro Candido José de Oliveira Filho a pesq"uisar mica,
caulim, e quartzo no munid.pio de Bica.s, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cid2.dão brasileiro Candido José de Oliveira
Filho a pesquisar mica, caulim e quartzo no lugar denominado Barro Branco
da Fazenda Santana situado no distrito e município de Bicas, do Est.ado de
Minas Gerais, numa área de quatro hectares e seis ares (4,06 ha), delimitada
por um polígono tendo um vértice na ponte sôbre o córrego dns Contendas na
estrada de rodagem do. Sede da Fazenda para Bicas e os lados, a partir dêsse
vérti.ce, têm os seguintes comprimentos e rumos: noventa metros (90 m),
oitenta graus nordeste (80° NE); cento e noventa metros (190m), dez graus
noroeste ( 10° NVI); cento e sessenta é oito metros ( 168 ro) oitenta e oito
graus e trinta minutos noroeste (88° 30' N\V); duzentos e quatro metros
(204 m), sete graus e quarenta n1inutos sudoeste (7°4·0' S\V); cento e quarenta
metros (140 m), oitenta e oito graus sudeste (83° SE), até o ponto d"e
pv.rtída.
ArL 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmcs estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vis autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
trnnscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prcdução l'viine:.-al do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
d9. República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.O 14.817 -

DE

EXl~GU'l'IVO

17 DE

FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos de Sales França a comprar pedras
. p;;eciosas

O Presidente da República, us2.ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos de Sales França,
residente em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título dessa autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art, 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independ@nda e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N.O 14.818 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Antônio Muniz a comprdr
pedras preciosas ·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto·lei n.0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Antônio Muniz,
residente na Capital do Estado do Espírito Santo, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n.0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 14.819 -DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Gustavo Milward de Azevedo a comprar
pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.0 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Are ].° Fica autorizado o cidadão brasileiro Gustavo Milward de Az~
vedo, residente em Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais, a comprar
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pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.0 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorização uma via· autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 14.820 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Durutério da Cruz a comprar pedras
preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Durutério da
Cruz, residente em Mendanha, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras
preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 ítste Decreto entrará em vigor na data de sue. publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 14.821-

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Honódo Trote a comprar pedras preciosas

Não foi publicado ainda no Diário Oficiai por falta de pagamento.

DECRETO N.O 14.822 -

DE

18

DE FE'\.":Ei<EIRO

'DE 1944

Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extraname"rárió-ménsa!ista da Escola
Militar de Rezende, do Ministério da Guerra, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, de conformidade com a relaçâo anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola Militar de Rezende, da Diretoria do Ensino do Exército, do Ministério da Guerra.
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Art. 2.0 . A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 386.400,00 (trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) . anuais, correrá, no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal,
Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, do orçamento clo Ministério da Guerra para 1944.
Art. 3.0 A atual Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista da
Escola Militar fica pertencendo à Escola Militar do Realengo.
Art. 4. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
d~

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República,
GETULIO VARGAS.

Eurico G, Dutra.

MINISTÉRIO DA GUERRA
ESCOLA MJLITAR DE REZENDE

Número
Refe;ência

Séries funcionais

de
funções

~--Tabela

Artifice

5

X

1

IX

Ordinária
Ordinária

XV

Ordinária

X

Ordinária

·x
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

X

Ordinária

XIJI

Ordinária

Assistente de Ensino
1
Desenhista

1

I

1
1

2
2

I ................................
..... ~~·.;:;.~,. -~~.~:~:;.~~:;~....... I,
.. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . .
I ................................
.

.

! ............

1

I

.

:~ it.o~

.

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

i

Fotó~rafo
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Número.

Séries funcionais

de

Referência

Tabela

funções
Inspetor de Alunos

1
1

VIII
VII
VI
v

1

lV

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

X

Ordinária

1
1

Laboratarista

1
Méstre
1

2
8

2

I' : :: : :: :: :: :: ::: :: :::::: :::: ::: ::

II

XV
XIV
XIII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

IX

Ordinária

XX
XVIII

Ordinária
Ordinária

X

Ordinária

VI

Ordinária

Motorista

Mestre Esp._"'f;ializado

I

................................
................................ /

1

/

1

Porteiro
1

I ................................I
Ze!ado"t

5

11

I

I
DECRETO N, 0 14.831 -

DE

~

23 DE FEVEREmO DE 1944

Aprova novos projetos e orçamento para construção do edifício de oficina
mecânic.!l e grupos sanitários na ilha de Bar!.wbé, no pôrto de Santos

O Presidente da Repúblic2, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da .Constituição, decreta:
Artigo único, Ficam aprovados, em substii:uição aos de que trata o DeCreto n. 0 2. 726, de 4 de junho de 1938, o projeto e orçamento na importância
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de C:r$ 176.685,10 (cento e setentSJ e seis mil seiscentos e oitenta e cinco
cruzeiros e dez centavos), que com &ste baixam, rubricados pelo Diretor
Geral do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, paora a constrttção de um edifício para a oficina mecânica e grupos sanitários na Ilha de
Barnabé, no Pôrto de Santos, concedido à Comps.<nhia Docas de Santos.
Parágrafo único. A importância que fôr efetivamente dispendide e comprov2da será oportunarmente incorporada à conta de capital, nos têrmos previstos no item 3.0 , art. 2.0 , do Decreto n.0 658-A, de 21 de fevereiro do

1936.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1944, 123.0 ds.• Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 14.823 -

DE

18

DE FEVEREIRO DE

1944

Declara sem efeito a autorização de lavra conferida à "Sociedade de Mineração Cifra Mirias Ltda." pelo Decreto n. 0 7.435, de 25 de junho de 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretá:

Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida à "Sociedade
de Mineração Citra Minas Ltda." pelo Decreto n.O sete mil quatrocentos e
trinta e cinco ( 7 . 435) de vinte e cinco ( 2 5) de junho de mil novecentos e
quarenta e um (194·1), para lavrar jazida de caulim e associados no lugar
denominado Fazenda do Pinhão, município de Ubá, do Estado de Minas
Gerais, numa área de trinta e três hectares e oitenta e oito ares (33,88 ha).
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em. contrário.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da ReJ,l.Ública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.824-DE 18 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Pinto de Castello Branco a lavrar jazida de
caulim e· associados no município de Ubá, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe r.onfere o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n: 0 1. 985,. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Pinto de Castello Branco
a lavrar jazida de caulim e a~sociados existentes no lugar denominado Fazenda
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do Pinhão, no município de Ubá, do Estado de Minas Gerais, numa área de
trinta e três hectares e oitenta e oito ares (33,88 ha), deliniitada por um retânº'-llo tendo um dos vértices à distância de quinhentos e sessenta metros (560 m),
;uma magnético quarenta graus sudoeste ( 40° S\V) da confluência do córrego
Água Santa e do Ribeirão do Divino e cujos lados, convergentes no vértice
Considerado e a partir do mesmo, tijm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700 m), trinta graus sudoeste (30° SW), e quatrocentos e oitenta e quatro metros (484 m), sessenta graus sudeste (60° SE).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes .do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 3:2, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente
mencionadas ne:;te decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres· públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas,
·
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das obrigacões que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou
nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art . .4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 680,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14. 825- DE 18 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão bz·asileiro José Nunes Ribeiro a pesquisar cassiterita e associados nos municípios de São João dei Rei e Resende Costa, do Estado
de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe .confere o
o art. 74, letra a. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta !
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Nunes Ribeiro a pesquisar cassiterita e associados numa área de quinhentos hectares (500 ha),
situada nos distritos de Santa Rita do Rio Abaixo e Resende Costa, municípios de São João del Rei e Resetlde Costa, do Estado de Minas Gerais,
Cal. de Leis -

Vol. II

F. 18
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área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a quinhentos e
sessenta metros (560 m), rumo cinqüenta e um graus nOroeste (51° NW) da
confluência dos ribeirões Resende e Santo Antônio e cujos lados convergentes
nesse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos: cinco mil metros
(5.000 m), vinte e quatro graus e trinta minutos nOroeste (24°30' NW);
mil metros ( 1. 000 m), sessenta e cinc~ graus e trinta minutos nordeste

(65°30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O ·tÍtulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será

transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 dé fevereiro de 1944, 123.0 da In~ependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apo]onio Sales.

DECRETO N.O 14.826- DE 18 DE FEVEREIRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Nunes Ribeiro a pesquisar cassiterita e associados nos municípios de São João del Rei e Resende Costa, do Estado
de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Nunes Ribeiro a pesquisar cassiterita e associados em duas (2) áreas distintas, num total de quatrocentos e quinze hectares e sessenta e dois ares (415,62 ha), situadas nos
distritos de . Santa Rita do Rio Abaixo e Resende Costa, município de São
João del Rei e Resende Costa, do Estado do Minás. Gerais, áreas essas que
assim se definem: a primeira, com trezentos e cinqüenta hectares (350 ha),
é delimitada por um· quadrilátero irregUlar que tem um vértice a novecentos
metros (900 m), rumo trinta e um graus e quarenta e cinco minutos nordeste
(31°45' NE) da confluência dos ribeirões Resende e Santo Antônio e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: dois mil
metros (2, 000 m), sessenta e cinco graus e trinta minutos sudoeste ( 65°30'
SW); mil quatrocentos e cinqüenta metros ( 1. 450 m), vinte e quatro graus e
trinta minutos sudeste (24.030' SE); dois mil e cinqüenta e cinco metros
(2.055 m), setenta e dois gnms nordeste (72° NE); mil novecentos e cinqüenta metros ( 1. 950 m), vinte e quatro graus e trinta minutos noroeste
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(24030' NW). A segunda (2.R) área, ~om sessenta e cinco hectares e sessenta
e dois ares (65,62 ha), é delimitada por um pentágono irregular_ que tem
unl vértice a dois mil cento e setenta e cinco metros (2 .175 m), rumo
setenta e um graus e trinta minutos nordeste ( 71°30' NE) do marco quito..
métrico cento e dezoito (Km 118), do desvio de Mineração do Penedo S. A.
na Rede Mineira de Viação e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os se~
guintes comprimentos e rumos: dois mil metros (2.000 m), sessenta e cinco
graus e trinta. minutos nordeste ( 65°30' NE); mil quinhentos e cinqüenta
metros (1.550 m), vinte e quatro ,graus e trinta minutos noroeste (24°30'
NW); mil duzentos e sessenta metros (1.260 m), quinze graus sudeste
(15o SE); mil e oitocentos metros (1.800 m), sessenta e cinco graus e trinta
minutos sudoeste (65°30' SW); duzentos e cinqüenta metros (250 m), vinte
e quatro graus e trinta minutos sudeste ( 24°30' SE) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa ·de quatro mil cento e sessenta cruzeiros (Cr$
4 .160,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro~
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.827- DE 18 DE

FEVEREIRO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Nunes Ribeiro a pesquisat c<issiteriia e associados nos municípios de São João dei Rei e Resende Costa, do Estado
de Minas Getais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
o art. 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.9851 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Nunes Ribeiro a pesquisar cassiterita e associados numa área de quinhentos hectares (500 ha),
situada nos distritos de Santa Rita do Rio Abaixo e Resende Costa, municípios
de São João del Rei e Resende Costa, do Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por um retângulo que tem. um vértice a quinhentos e sessenta
metros (560 m), rumo cinqüenta e um graus noroeste (51° NW) da confluência dos ribeirões Resende e Santo Antônio e os lados convergentes nesse
vértice os seguintes comprimentos e rumos: cinco mil metros (5.000 m),
vinte e quatro graus e trinta minutos noroeste (24°30' NW); mil metros
(1.000 m), sessenta e cinco graus e trinta minutos sudoeste (65°30' SW).
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O· título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e~ será
~ranscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Miilistério da Agricultura,
Art. 4·.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.828-DE 23

DE FEVEREIRO DE

1944

Aprova o Regulamento para concessão de.s Medalhas Navais do Mérito
de Guerra

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe_ confere o
art. 74, letra a da Constituição Federal,
Resolve, nos têrmos do Decreto-lei n. 0 6, 095, de 13 de dezembro de 1943,
aprovar e mandar e~ecutar o Regulamento, que a êste acompanha, assinado
pelo Vice-Almirante Henrique Aristides Guilhem, Ministro de Estado dos
Negócios da Iviarinha, para a concessão das Medalhas Navais do Mérito de
Guerra, denominadas "Serviços Relevantes", "Cruz Naval" e "Serviços da
Guerra",
O referido Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Henrique A.

Guilhem.

Regulamento para a concessão das medalhas navais do Mérito de
· Guerrf!., a que se refere o Decreto n.o 14.828, de 23 d,e fevereiro
de 1944.
Art. 1.0 As medalhas "Serviços Relevantes", ucruz Naval" e "Serviços de
Guerra", criadas pelo Decreto-lei n. 0 6. 095, de 13 de dezembro de 1943, serão
conferidas por_ decreto :
·
a) a de «Serviços Relevantes" - aos militares da Armada Nacional, da
atLva, da reserva ou reform8.dos que hajam prestado serviÇos relevantes ou
Piaticado ato de bravura durante os períodos de gUerra;
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b) a "Cruz Naval" aos militares da Armada Nacional, da ativa, da
reserva ou reforniados que se tenham conduzido com- denôdo em ações contra
o inimigo;
c) a de "Serviços de Guerra" - aos militares da Armada Nacional, da
ativa, da reserva ou reformados e aos das Marinhas aliadas que hajam prestado
bons serviços de guerra, quer a bordo dos navios em combate, patrulha ou
comboio, quer nos estabelecimentos navais ou em comissões de terra.
Art. 2.0 Essas medalhas terão as seguintes características :
a) "Serviços Relevantes" -

de prata, circular, com 3,4 mm de diâmetro.

Anverso - Orla lisa, de 4 mm, tendo na parte central, em baixo-relêvo,
uma divisão de 3 contra-torpedeiros navegando a 3/4 de frente.
Reverso - uma âncora
na maior largura, tendo na
- e no exergo - l'Aarinha
e as palavras, entre si, por

Ao alto -

clássica ao centro, de 25 mm de altura por 12 mm
curva superior a inscrição - Serviços Relevante:!
do Brasil
separadas por duas pequenas estrêlas
pontos.

garra e argola para a passagem da respectiva fita.

Fita - da 35 mm de largura, em seda cham-?,lotada, amarelo-ouro, tendo
ao centro um vivo azul-marinho de 2 mm à'e largo e frisado de branco, e junto
às orlas, da mesma côr amarelo-ouro, as côres nacionais em três frisos verde,
amarelo e verde, de 1 mm de largo, cada um.

b) "Cruz Naval"- de bronze. Com 4 hastes iguais, ligeiramente curvas,
convexas, de 35 mm no maior diâmetro e com 15 mm na maior largura de
cada haste, tendo a_o centro um disco em que se nota :

Anverso - zona Circular, de 2 mm de largura, em que se inscrevem, ligeiramente em relêvo e entre dois frisos, as 21 estrêlas da flâmula tradicional
dos navios de guerra e ao centro de outro friso, com o diâmetro de 12 mm, em
baixo-relêvo, uma divisão de 3 contra-torpedeiros navegando a 3/4 de frente.
Reverso - dentro de ú.ma zona circular com 4 mm de largura a legenda,
ao alto - Jlllarinha - e no exergo - do Brasil - estas duas palavras separadas, por pequeno ponto e as duas expressões, entre si, por duas pequenaB
voltas de fiador singelo.
Ao alto
pectiva fita.

da haste superior

garra e argola para passagem da res-

Fita ~ de 35 mm de largura, em seda chamalotada, de vermelho pu:ro,
com uma faixa central em amarelo-ouro de 8 mm de largura, tendo junto às
orlas, da mesma côr vermelho puro· da fita, 1 friso branco de 1 mm de largo.
c) "Serviços de Guerra- de bronze- Circular, com 34 mm de diâmetro.
Anverso:- orla lisa, de 4 mm, tendo na parte central, em baixo-relêvo, uma
divisão de 3 contra-torpedeiros navegando a -3/4 de frente.

Rever-so - uma âncora clássica ao centro, de 25 mm de altura por 12 mm
na maior largura, tendo na curva superior a inscrição - Ser-viços de Guerra e no exergo - Marinha do Brasil - sep8.radas por duas pequenas estréias e as
palavras, entre si, por pontos.
Ao alto -

garra e argola para a passagem da respectiva fita.

Fita - de 35 mm de largura, em seda chamalotada, de azul-marinho, com
Uma faixa central em cinza-azul-pérola de 8 mm de largo, assim como os dois
frisos laterais junto às orlas (da mesma côr da fita), de ·1 mm de largo.
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Art. 3.0 Para julgamento do mérito dos militares, nas condições de serem
condecorados com as medalhas referidas nos artigos anteriores, fica instituído
o "Conselho do Mérito de Guerra", composto: pelo Ministro da Marinha, como
Presidente, pelo Chefe do Estado-Maior da Armada e Diretor Geral do Pessoal,
como Membros, e por um Secretário, que será o Chefe do Gabinete do Ministro
da Marinha.
Art, 4.0 São competentes para propor a concessão de qualquer das três
medalhas:
a) os membros do Conselho do "Mérito de Guerra";
b) os Comandantes de Fôrças Navais;
c) os Comandantes Navais;
d) os Diretores ou Comandantes de Bases Navais, Repartições e Estabelecimentos de Marinha;
e)

os Comandantes de navios soltos.

Parágrafo único, As propostas para a aludida concessão, feitas em modêlo
próprio, serão endereçadas ao Presidente do Conselho do "Mérito de Guerra".
devidamente justificadas.
Art. 5.0 O estudo e julgamento das propostas serão feitos em sessão do
"Conselho", do que lavrar-se-á a ata respectiva, em livro próprio.
Art. 6.0 O "Conselho do Mérito de Guerra",
e respectivo julgamento, relacionará as que forem
submetendo-as à consideração do Presidente da
aprovar as indicações apresentadas, determinará
decretos, conferindo-as·.

após o estudo das propostas
aprovadas por unanimidade,
República que, no caso de
a lavratura do decreto ou

Art. 7.0 Após a concessão de qualquer das medalhas, expedir-se-á imediatamente o competente diploma, assinado pelo Ministro da Marinha.
Art. 8.0 Para o uso das medalhas e das barretas que as substituem, será
observado o que a respeito dispõe o Regulamento para os Uniformes do Pessoal
da Marinha de Guerra.
Parágrafo único. As barretas terão as côres das fitas respectivas e serão
feitas nas dimensões de 10 mm x 35 mm.
Art. 9.0 O Secretário do Conselho do Mérito de Guerra, terá sob sua
guarda e responsabilidade o arquivo, livros de atas, de registro, ~te., bem como
os documentos do "Conselho", Cdbendo-lhe ainda responder pelo seu expediente.
Art. 10. A entrega das medalhas será feita, sempre que possível, em cerimônia militar solene, pelo Minis.tm da Marinha, ou por quem receber delegação
expressa desta autoridade.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de fevereiro de 1944. Ministro da Marinha.

Henrique A. Guilhem,
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PROPOSTA
PARA CONCESSÃO DAS MEDALHAS NAVAIS DO MÉRITO DE GUERRA

userviços relevantes" (Criadas pelo

* Proposta

n.0

Decreto~ lei

''Cruz naval" -

"Serviços de d,uerta"

n.O 6. 095, de 13 de dezembro de 1943)

•. , •••• , •••••

I ~espacho '
(Ata n. 0

•••••

de ........ de 19 ... .

do "C. M.G.").
Ministro da Marinha
Presidente do Conselho

Medalha sugerida: ..•.....................•..............•
Proponente: ........................................................•
Proposto: .................................................•.....•.••
Dados biográfiCos:
Nacionalidade: ..................•
Data e lugar de nascimento: .......•..................... , ..••..•.•• , •
Profissão: ......•....................•..................•...••.•..•••
Pôsto ou função: ......•.......... , ... :-. ....... , •...•....-.......••. , ••
Dados complementares: ... , ............................. _..........•..•

. .. ... ... .. . . . .. . .. . .. . .. . .. ·....................................... .
Conceito do pr9ponente sôbre a personalidade do proposto· : Resumo dos serviços
de Guerra prestados: .............. , ....... o •••.••••••••••• o.,. o. o'•. o o.

• • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • •

~

• o

(Local e data)
(Assinatura· do proponente)
(Pôsto e função)

Obs.: Os dados marcados com o (*) serão preenchidos pela Secretaria do
"Conselho do Mérito de Guerra".
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DECRETO N. 0 14. 829 -

DE

23

DE FEVEREIRO DE

i944

Cria a Tabela Numérica de Ext-ranumerário mensalista d.o 7. 0 Depósito Re~
giond de Material Sanitário, do Ministério da Guerra, ·e dá outt·as -pro~
vidências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-:
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, com duas funções de praticante de escritório, referência VI, a Tabela Numérica de Extranumed.rio· mensalista do 7.0 Depô~
sito Regiond de M~te:dal Sanitário, da Dh·etoria de Saúde do Exército, do
Ministério da Gtierra.
A:rt. 2. 0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importâ>:!cia de Cr$ 12. 000,00 (doze mil cruzeiros) anuais, correrá, no presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 Pessoal, Consig:uação li
PeSsoal Extranumerário, Suhconsignação 08 Nov~s aclmi~sões etc., do
vigente orçamento do Il-1inistério da Guerra.

Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigm na data da sua.publicação.
l~io de -Janeiro, 23 de fevereiro de 1944, 123.0 da Ind~pendência e 56.0
da República.
·
GETULIO

VARGAS.

Ew:ico G. Dutra.

DECRETO N.0 14.830 -

DE 23 DE FEVEREIRO DE- 1944'

Funde as' Tabelas lVuméâca.s de Extumt.:merário mensalista do Instituto de
Experimenü:.ção Agrícola e do Instituto de Ecologia Agrícola, do Mi~
nistéâo da. Agricultura
O Presidente da Repúbl:ica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam fundidas, de conformidade com a relação anexa, as Ta~
belas NumGricas de Extranumerário mensalista do Instituto de Ecologia Agrícola e do Instituto de Experimentação Agrícola, que passarão a constituir a
Tabela Numérica de Extranumerário mensalista do Instituto de Ecologia e
Experimentação Agrícolas, do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do
Centro Nacional de Ensüw e Pesquisas Agronômicas, do Ministério da Agricultura.

Art.

da

2.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Jane~ro, 23 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

"'

lVl!NISTliRIO DA AGRICULTURA

~

CENTRO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISAS AGRONÔMICAS
SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS AGRONÔMICAS -

INSTITUTO DE ECOLOGIA

E EXPERL"'AENTAÇÃO AGRÍCOLAS

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL
.

Número
de
funções

3
1

2
2

1

5

Séries funcionais

2

Referência

l

Agrônomo (I. Experimenta]
ção Agrícola) , ..........

IAg;~;;,~m.o ?: .~~~~~~i~. Agd~
I

Auxiliar
Exp.
Auxiliar
Exp.
Auxiliar
Exp.

de Agrônomo
Agrícola•)

de Agrônomo

.

Agrícola•) .· , . , . , .. j

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

Armazenista (I, Exp. AgrÍ·
cola) . . ............. .
Armazenista (I. Exp. Agrí·
.

XV

Número

I Tabela

de
funções

IINumérica 1

J

Numérica

I
I

• ............. .

I
I
I

Séries funcionais

1

4

Ag1·ônomo

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

Numérica

2

Ij

VIII

NuméricGJ

2

! Auxiliar

de Agrônomo ....

INumérica j,

1

I Auxiliar

de Agrônomo, ....

5

l

2

\ ArmazeOists. .. , ........ , . ,

I

XI

\Numérica·

I

rNumérica

I Tabela:

Auxiliar de Agrôllomo

XV

2

Armazenista

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

I Armazenist:>~ ..............

Numérica

I

VII I Numérica

I

VIII I Numérica
IX

l

Numérica

I

11

I
I
VII I Numédca
Vlll

Referência

~
"'

VII

IX

I

II

I
I

(I.

Armazenista (I. Exp. Agrí·

cola)

XV

(I.

........

Agricol&•)
.......
de Agrônomo (I.

cola)

2

I
I

VII \Numérica
VIII
XI

I

1. Numérica

I

Numérica

"'

o

g
","'
"'
"'
~

~

3

2
2
1

4

! Artífice

(I. Exp. Agrícola)
(1. Exp. Agrícola)
Artífice (I. Exp. Agrícola)
j Artífice (I. Ecologia AgrÍ·
I cola)

I Artífice

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

I

I

Aux, de Escritório (I, Exp.
Agr.)
Aux. de Escritório (I. Ecol
Agr.)
. . . . . . . . . . . . .. . i
Aux. de Escritório (I, -EJ,.rp.

6

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

1

4

Agr.)

Aux. de
Agr.)
Aux. de
Agr.)
Aux. de
Agr.)
Ame de
Agr.)
Am~. de
Agr.)
Aux. de
Agr.)

3
1

3
1

3
1

5
5

XI

Auxilia~ de Arti!ice (I. Exp.

Agrícola) • . , .... , .....

...............
...............
Escritório (I. Ecol.
...............

VI

VII

VIII
IX
IX

Escritório (I. Exp.

X

Escritório (1. Ecol.

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

X

Escritório (I. Exp.

................
Escritório (I. Ecol.
...............

XI
XI

I

I Pr~t~r ~; ~sc~i~~~i~. ~~ ~ ~~~ ~
I Prat.

I

de Escritório (I. Exp.
Agr.)
..............

!'Numérica

1

I
I

INumérica

II

Numérica

Numérica

4

}

I

!" Artífice .
Artífice
Artífice

l
I

j Artífic'e

I
I
I Auxiliar
I
I

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

de Escritório ......

7

I] Auxiliar

4

Ij Auxiliar de Artífice

de Escritório ......

VII
VIII
IX

I Numérica

XI

\·Numérica

VI

\Numérica

VII

\ Numéric21
Numérica

I
I
I
I

:'i

o

Numérica w

"'o

, .. , ...

VIII

Numérica

g

4

I Auxiliar de Escrit6rio ......

IX

Numérica

'"""

I Numérica l
I
f

4

I
I Auxiliar

de Escritório ......

X

Numérica

INumérica

t

4

I Numérica

Auxiliar de Escritório .......

XI

I['Numérica

J

j Numérics-

I

l

Numédca

~

N umédca J

I Numérica:
I

J

I

I

v I Numérica
VI

3
2
2

Numérica I

VII

Escritório (I. Exp.

.............. ·I

Numérica j
NuméricSJ,

VII
VIII
IX

I
I Numérica

5

I
I

II

I
I

II
I

1j

l
Praticante de Escrit6rio ....

v

Praticante de Escritório .•..

5

o"
;;'"

Numérica
~

VI

\Numérica 00
w

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de

Séries funcionais

fun~ões

1

I Calculista

1

7

I Estadonácio
Agrícola)

I Estacionário
I Agrícola)

1

l Feitor
Feitor
l Feitor
Feitor

1

j Feitor

2
2
2

3
1

::.mx, !. Exp.

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

aux. (!. Exp.
..............
(I. Exp. Agrícola).
(I. Exp. Agrícola),
(I. Exp. Agrícola).
(I. Exp. Agrícola).
(I. Ecologia Agrícola)

Guarda (I. Exp. Agrícok•)

6

Gumda

I

l

l

Número
de
funções

Tabela

Refecência

I

XI. I' Numérica

(I. Exp, Agrícola)

Guarda (I. Eco!. Agrícola)

VII

VIII

v

II

Numérica
Numérica:.

X
XI

2

I Estacwnano ..............
I

12

j

\Numérica
Numérica
Numérica

I

VII

Numérica

7
2
2
2

1
1

11
I

1Numéáca J
1

XI

II Tabela

INumécica
lio

Numérica w
Numéric91 o~
.

VII
VIII

"'
""'
§

INumérica

I

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

Estacionário . . ....... , . , ,

1

I
I
IV I Numérica
'vn

Refecênda

I Calculista

I

VI \ Numérica ri
VII I Numédcal
VIII I Numérica
IX

Séries funcionais

1

I

Esta-cionário (I. Exp. Agr.)
Estacionário (I. Exp. Agr.)

2

12

(!. Eco!. Age . ) .

""

"""'

SITUAÇÃO PROPOSTA

I Estadonácio-auxiliar

....

v

Estacionário-a.<Uxilíar ......
Feitor
Feitor
Feitor
Feitor ... l . . . . . . . . . . . . . . .
Feitor

VI
VII
VIII
IX

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

X

XI

Numérica

"'
"
INumédca
"'
ê
Numérica·
NuméricBI
Numédca
Numérica
"Numérica

I

6

Guarda .

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

I
I
IV I Numérica

4

I Gu~rda .

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

VII

II

Numérica

I

--·--··-

8

~

3

3
3
3
3

I

Laboratori,ta (I. Exp. Agr.)
Laboratarista (1. Exp. Agr.)
Laboratarista (1. Exp. Agr.)

) Laboratarista (I. Exp. Agr.)
) Laboratarista (1. Exp. Agr.)

Vl 1 Numérica
VII I Numérica
VIII I Numérica
IX ) Numérica
XI {Numérica

:;

3
3
3
3

I

2
1

1
1

3
1

1

Técnico
Exp.
Técnico
Exp.
Técnico
Exp.

de Laboratório (I.

...........
de Laboratório (I.
Agr.) . . . . . . .. . . .
de Laboratório (I.
Agr.) . ..........
Agr.)

Médico (1. Exp. Agrícola) ,
Médico (I. Exp. Agrícola) .

I Mensageiro

I

Exp. Agr.)
Mensageiro (I. Exp. Agr.)
(1.

I Motorhta (I. Exp. Agricola)

3

XIII

1 Numérica

XIV

INumérica

XIV
XVI
IV

v

IX

I

INumérica
Numérica

J

I
!

! Numérica

.............
.............
.............
.............
.............
'

XIII

1

I Técnico

XIV

1
1

I
I

Médico .
1 Médico .

j Nurn.é•ic~

1

I Motorista
I

2
1
1

Motorista-auxiliar
Agr.)
Motorista-auxiliar
Agr.)
Motorista-auxiliar
Agr.) . . . .
Motorista-auxiliar
· Agr.)

(I. Exp.

.................
(I. Exp.
.................
(I. Exp.
. . . . . . . . .. . . .
(I. Exp.
.................

v
VI

I

v

[Numérica

I

I

I
I Numérica
I

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

v

INumérica

I

1

Motorista-auxiliar ,

1

Motorista-auxili&r .

VIII

) Numérica

I

IX

Motorista~auxiliar

Numéric<~

I

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

2

I
I Numérica

I
I Numérica

XIV Numérica
XVI \Numérica

Motorista-auxiliar .

VII

[Numé·i.-:a

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

5

Numérica

I

VI I Numérica

I

!~umética

...

XII

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

IVIensageiro
X./Iensageiro

3
1

de Laboratório

f NUmétJCa

I

2

de

I

5

Vl

VII I Numérica
VIII ) Numérica
IX ) Numérka
XI ! Numérica

I Técnico Laboratódo ...
I Técnico de Laborató_rio ...

Numé1·ica

I
I

Labora. torista

I

INumérica

XII

1

I

I
3

Labomtonsta

I Labora<torista
I Labors.1orista
Labora<torista

.

lV

~
o"
"'

g
'""
""
"

~

;§

I
! Numérica

I

VII I Numérica
VIII

I
I Numédca
I

""
"'
"'

N

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número!
de
I
funções l

1
1

1
1

Séries funcionais

I
I

] Servente (I. Exp. Agrícola) ,
] Servente (I. Exp. Agrícola) .

Referência

v

VI

Tabela

IINumérioa
Numérica

Número
de
funções

Agrônomo (I. Exp. Agrícola) . . ..............
Agrônomo (I. Exp. Agrícola) • • ...........•. ,

1
1

XVIII

ISupl.

1

-

! Guarda
I

Servente •...•.•..•......
Servente •...••.••.......

I
I
Referência !
I
I

v

Tabela

Numérica
Numérlcs

VI

XX

Supl.

Agrônomo •

1

Agrônomo •

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

:!..'VIII

Supl.

XX

,Supl.

I
Escriturário (I. Exp. Agrícola) •. , .. , ........ , ..
Escriturário (I. Exp. Agríccla) .............•...
Escriturário (I. Exp. Agrícola) •.... ; ....... , .. ,

1

Séries funcionais

1

I
1

I
I
I
I
I

~'

e;o

w

II

3

"'

C>

SITUAÇÃO PROPOSTA

(I. Exp. Agrícola) .

XIII

3

Escriturário .

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

XIII

1

Escriturário • . •. , •.. , ....

1

1

Supl.

XIV

Supl.

XVI

~ Supl.

X

ISupl.

I

"o

'g"
""'
~

Supl.

ê

XIV

Supl.

~

Escriturário • . .......••..

XVI

Supl.

I Guarda ....•....•.......

X

~ 3upl.

>3

INSTITUTO DE ECOLOGIA E EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLAS
(ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE BDTUC.4.TÚ)

-

SITUAÇÃO ATUAL

Número

1

2

1

1
1

2

1
1
2

-~

I

de
funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

Séries funcionais

Refecência

I

Tabela

I

I Agcônomo

I
I

(I.

Exp. Age.)

Auxiliac de agcônomo

..

XV

(!.

VII

Mtifice (I. Exp. Agdcola) .

VIII
IX

I Enc~~~e~c~.

(1:. E.x.p •.

-~~~·:

I Auxiliac de e'cdtóúo
I Feitoc Exp. Agcico!a) .
I Motod,ta-auxiliac Exp.

Numéúcs

I

Exp. Agr.) ...........

Artífice (I. Exp. Agrícola) .

I

XVII

(!.
Exp. Agr.) .. ,, .... , .. ,

IX

(I.
Feitor (J. Exp. Agrícola) .

X
XI

(!.
Agr.) . . . , ...... , ... , ..

VI

Número
de
funções

1

INumérica

2

I Numéric::..

1
1

I

1

I Numérica
I
I Numérica

I

2

Numéúca

INumédca

Numérica

1
1

!Numérica

2

I

Séries funcionais

I
I
I
I
I
I

I

Tabela

Referência

Agcônomo ........••.....

XV

I
I

~

I Numérica "'tJ
o

I

"g

Auxiliac de Agcônomo .....

VII

Mtifice ....•.........•..
Artífice . . . , .............

VIII
IX

INuméúca
Numérica

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

XVII

INumédca

.....

IX

I

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

X
XI

II Numérica
Numérica

.......

V"J.

i Numécica ._,"'00

Engenheiw

Auxiliac de esccitóúo

Feitm .
Feitor .

Motochta-auxiliac .

Numédca

!;)

~

"'"

~

Numédca
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DECRETO N. 0 14,831 -

DE

23 DE FEVEREIRO DE 1944

Aprova novos projetos e orçélmento para construção do edifício de oficina
mecâniCa e grupos sanitários na ilha de Barnabé, no pôrto de Santos

O Presidente da República,. usando da atribuiÇão que lhê confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta
Artigo único, Ficam aprovados, em substituição aos de que trata o De
ereto n. 0 2. 726, de 4 de junho de 1938, o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 176.685,10 (cento e setent(.'!. e seis mil seiscentos e oitenta e cinco
cruzeiros· e dez centavos), que com êste baixam, rubricados pelo Dirtor
Geral do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, para a constru
cão de um edifício para a oficina mecânica e grupos sanitários na Ilha de
Barnabé, no Pôrto de Santos,· concedido à Companhia Docas de aSntos.
Parágrafo único. A importância que fôr efetivamente dispendida e com~
provada será oportunamente incorporada à conta de capital, nos têrmos pre·
vistos no item 3. 0 , art. 2. 0 , do Decreto n. 0 658-A, de 21 de fevereiro de
4

4

1936.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro d.e 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de l'Jendonça Lima.

DECRETO N. 0 14.832-

DE

23

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza a "Estrada de Fe<ro Sorocabana" a construir uma linha de trensmissão de 88.000 volts, entre a cidade de Soroca..óa, município de SorOcaba, e a estação de lpanema, no município de Campo Largo, Estado
de São Paulo.
O Presidente da República, usando da atribuição que Ihe confere o artigo
74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 5. 0 do Decreto-lei n. 0 852,
de 11 de novembro de 1938,
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica julgou
conveniente a ·medida requerida pela interessada, decr€ta:
Art. 1.0 A "Estrada de Ferro Sorocabana" fica autorizada, a construir
uma linha de transmissão, com a extensão de 18.418 (dezoito mil quatrocentos e dezoito)' metros e tensão nominal de 88.0CO (oitenta e oito mil)
volts, entre a cidade de Sorocaba, no município de· igual nome, e a estação
de Ipanema, no município de Campo. Largo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. Esta linha de transmissão destina-se ao fornecimento de
!'lnergia à Estrada de Ferro Sorocabana, para fim exclusivo de sua tração
elétrica.
·
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da presente autol-ização a interessada
obrigaMse a:
I - Registrar êste título na Divisão de Águas, do Departamento Nacional
da ProduCão Mineral, dó Ministério da Agricultura, dentro de tr_inta (30)
dias, a p:;;rtir de .sua publicação.
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II - Apresentar à referida Divisão de Águas, dentro do prazo de cento
e oitenta dias, os estudos, projetas e orçamentos respectivos.
!II - Iniciar e concluir as obras nos· prazos que forem determinadOs pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos, de que trata êste artigo, poderão ser prorrogados por ato do !viinistro da Agricultura, ouvida a mencionada Divisão
de Águas.
Art. 3.0 O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
mvogadas e.s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V A..ii:GAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14.833-

DE

23

DE FEVEREIRO DE

1944

Declara de utilidade pública diversas áreas de terra no distritO de Campanha,
município de igual nome, Estado de Minas Gerais, necessárias à construção de uma bacia de compensação e de uma nova ban:a!Jem, com o
iim de regularizar a descarga do ribeirão Santa Cruz, utilizada na usinaa
de Xicão, de propriedade da Companhia Sul Mineira de Eletricidde, e
autoriza a· referida Companhia a desapropriá-Ias
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o dispôsto no art. 151,
letra b, do Código de Águas e nos artigos 3.0 e 5.0 , letra h, do Decreto-lei
n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941, e
Considerando que a utilização das áreas de terra, cuja desapropriação é
requerida pela Companhia Sul Mineira de Eletricidade, é urgentemente necessária à c'onstrução das ampliações autorizadas pelo Decreto n. 0 3. 9g.1, de
3 de maio de 1939, decret~ :
Art. l.ó Para realização das ampliações autoddadas pelo Decreto· n. 0 3. 991,
de 3 de maio de 1939, são consideradas de utilidade pública, nos têrmos do
art. 5.0 , letra h; do Decreto-lei n. 0 3. 365, de 21 de junho de 1941, e em
conformidade com as plantas anexas ao processo respectivo e que foram apro ..
vadas, as seguintes áreas de terras a serem inundadas, tôdas situadas no dis ..
trito de Campanha, município de igual nome, Estado de Minas Gerais :

I -.área de 31.300 m2 (trinta e u mmil e trezentos metros quadrados)
em terrenos de propriedade de José Vicente Borges;
11 - área: de 5. 740 m2 (cinco mil setecentos e quarenta metros quadrados) em terrenos de propriedade de Olímpio de Carvalho Mendes;

III - área de 20.140 m2 (vinte nove mil cento e quarenta metros qua..
rlrados) em terrenos de propriedade de Olímpio Carvalho Mendes;
Cal. d_e Leis -
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IV - área de 7. 200 m2 (sete mil e duzentos metros. quadrados) em ter:,
renas de propriedade de Olímpio de Carvalho Mende~;
V - área de 6.370 m2 (seis mÜ trezentos e setenta metros quadraàos)'em terrenos de propriedade de O !:ímpio de Carvalho Mendes;
VI- ára de 100.820 m2 (cem mil oitocentos e vinte metros quadrados)
em terrenos de propriedade de Manoel Borges Fonseca Sobriilho;

VII - área de 68.700 m2 (sessenta e oito ffiil e setecentoS mtros qua·
drados) em terrenos de propriedade de José Borges da Costa Leme;
VIII ......:.... ára de 1.100 m2 -(mil e cem metros quadrados) em terrenos·
de propriedade de José Borges da Costa Leme ;
IX - área de 960 m2 (novecentq_s e sessenta metros quad'radOs) em ter ....
renas de própriedl'.lde de José Borges da Costa Leme;

XI - área de 1.800 m2 (mil e oitocentos metros quadrados) em terre·
nos de propri12-dade de José Borges da Costa Leme ;

XII - área de 2, 800 m2 (dois mil e oitocentos metros quadrados) em
terrenos- de propriedade de- Domingos de Lima ;
XIII - área de 6, 300 m2 (seis mil e trezentos metros quadrados) em
terrenos de propriedade de José Borges Filho ;
XIV - área de 1. 000 m2 (mil metors quadrados) em terrenos de propriedade de Amâncio Borges da Silva ;
XV - área de 1.400 m2 (mil e· quatrocentos metros quadrados) em terrenos de propriedade de Amâncio Borges da Silva·;
XVI - área de 3, 200 m2 (três mil e duzentos metros quadrados) em
. terrenos de propriedade de Amancio Borges da Silva;
XVII área de 27,000 m2 (vinte e sete mil metros quadrados) em
terrenos de propriedade de Teodoro Alves Ferreira;

XVIII- área de 15.600 m2 (quinze mil e seiscentos metros quadrados):
em terrenos de pmpriedade de Teodoro Alves Ferreit-a;
XIX - área de 3.220 m2 (três mil duzentos e vinte metros quadrados)·
em terrenos de propriedade de Feliciano Moreira;
XX área de 400 m2 (quatrocentos metros qt.ladrados) em terrenos
de propriedade de_ Felici"ano lVIoreira.

Art. 2.0 A Companhia Sul Minêira de Eletricidade fica autorizada a pro~
mover, com fundamento no art, 5.0 e em conformidade com o art. 15 da.
citada lei, a desapropriação das mesm::::.s Sreas.
Art. 3.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua.
revogadas as disposiçõeS em. contrilrio.

publicação~.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1944; 123. 0 da Independênci<.J. e 56.9
da República,
GETULIO VAl"{GAS ..

Apolonio Se.Iles ..
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DECRETO N. 0 14.334-DE 23 DE FEVEREIRO DF 1944
Aprova Regulamento para execução do disposto no Decreto-lei n.0 6 .122,
de 18 de dezembro de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74;
letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9.0 do Decreto-lei
n. 0 6 .122, de 18 de dezembro de 1943, decreta :
Art, 1.° Fica aprovado o Regulamento que com êste baixa, assinado pelo
Ministro de Est~do _dos Negócios da Fazenda, para execução do disposto no
Decreto-lei n. 0 6. 122, de 18 de dezembro de 1943, sôbre contrôle da distribuição
e consumo- dos artefatos de borracha.
Art. 2.0
Art. 3.

0

O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

Regulamento·- a que se refere o Decreto n.o ilL 834, de 23
de fevereiro de 1.944
CAPÍTULO I
DA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA

Art, 1.0 Além das obrigações decorrentes dos dispositivos do Decreto-lei
n. 0 5 .428, de 27 de abril de 1943, as fábricas nacionais de artefatos de borracha
deverão prestar à Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington, ou às
entidades por ela designadas, até o décimo dia de cada mês, as seguintes
informações :
a) mapa mensal detalhado da produção, de acôrdo com os modelos anexos,

n. 08 1 e 2;
b) relação mensal das vendas efetuadas, mencionando o destino da mercadoria por países, Estudos e 1\/iunicípios, o destinatário, a espec1e e o valor,
de acôrdo com os modelos anexos, n. 50 3, 3 A, 4 e 4 A;
.--

c) declaração mensal dos estoques nas fábricas, de acôrdo com os modelos
anexos, n. 0 s 5 e fi·.

Art. 2.0 As fábricas de pneumáticos e câmaras de ar, além do exigido no
artigo anterior, na parte que lhes disser respeito, iicam obrigadas. a mencionar,
no mapa mensal de produção e na relação das vendas efetuadas, quer no
mercado interno, quer no externo, o número de série de cada pneumático, sua
roáag;:m.1 e outros característicos identificadores.
Art. 3.0 Na relação das vendas de artefatos qe borracha prouzidos com
licença especial do Setor da Produção Industrial da Coordenação da Mobilização
Econômica, em virtude do que dispõe o art. 2.0 do Decreto-lei n. 0 5.428,
de 27 de abril de 1943, deverá constar a data das respectivas autorizações.
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CAPíTULO I!
DA DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E CONSUMO DE ARTEFATOS DE BORRACHA

1
Art, 4.0 A distribuição e o comércio de artefatos de borracha no país
obedecerão às cotas fixadas pela Comissão de Contrôle dos Acordos de Washing·
ton, nos têrmos do art. 1. 0 , alínea a, do Decreto-lei n. 0 6. 122, de 18 de dezembro de 1943.

Parágrafo único. A exportação de artefatos de borracha fica, igualmente,
sujeita ao regime de cotas previsto na alínea b áo art. 1.0 do referido Decretolei e nos têrmos do acôrdo firmado pelos Governos do Brasil e dos Estados
Unidos da América, em 3 de outubro de 1942.
Art. 5.0 As cotas de consumo de pneumáticos e câma1·as de ar, fixadas
para os Estados, Territórios e Distrito Federal, e destinadas a aviões, caminhõ2s,
automóveis, caminhonetes, ônibus, ambulâncias, tratores, charretes, motocicletas,
bicicletas e outros veículos, serão divulgadas semestralmente, pela Comissão de
Contrôle dos Acordos de Washington.
Parágrafo único. Sempre que julgado conveniente aos interêsses do pais,
a Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington poderá modificar as cotas
por ela fixadas .
Art. 6.0 A Comissão de Contrôle dos 1\cordos de Washington poderá conceder cotas especiais, para atender às necessidades da segurança ou da defe.sa
nacional ou de projetos especiais dos Governos dos Estados e- da União.
Art. 7.0 O fornecimento das cotas de pneumáticos e câmaras de ar destinados ao consumo interno, nas diversas unidades da Federação, seiá feito diretamente pelas fábricas aos seus distribuidores, em proporção à média das vendas
de cada marca realizadas pelas mesmas, no triênio 1941-1943, conforme relação
publicada pela Comissão de Contrôle dos Acordps de Washington.
Parágrafo único. No caso de qualquer fábrica não preencher a cota que
lhe íôr atribuída para fornecimento a determinado Estado, o total ou a diferença, conforme o caso, poderão ser redistribuídos entre as demais fábricas, por
entendimento mútuo, mediante autorização da Comissão de Contrôle dos Acordos
de Washington.
Art. 8.0 Os distribuidores de. pneumáticos e câmaras de ar, estabelecidos
no país até a data da publicação dêste Regulamento, e que não forem representantes diretos das fábricas, poderão, mediante autorização expressa da Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington, participar das cotas de consumo atribuídas aos Estados da Federação, onde exercerem suas atividades.
Art. 9.° Computar-se-ão na cota referente ao primeiro semestre de 1944
os pneumáticos e camaras de ar distribuídos pela·s fábricas, no período de 1 de
janeiro de 194.4 até a data da publicação do presente Regulamento.
Art. 10. As cotas a que se refere o art. 7 .O e seguintes serão divididas
em seis parcelas mensais iguais, ficando vedado às fábricas de pneumáticos
e câmaras de ar exceder o limi.te da cota mensal, salvo em casos espec~ais a
juízo da Comisão de Contrôle dos Acordos de Washington.
Art. 11. Se, findo o ano de 1944, não houverem sido preenchidas as cotas
de pneumáticos e câmaras de ar, mas tenham sido atendidas, não obstante,
as necessidades do mercado interno, os saldos poderão ser exportado!>, nos
têrmos do acôrdo firmado em 3 de outubro de 1942 pelos Governo'5 do Brasil
e dos Esta4os Unidos da América.
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Art.- 12. Na fixação
nados ao consumo interno,
em casos especiais a juízo
o número de automóveis,
proporção:
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das cotas de pneumáticos e de câmaras de ar destitomar-se-á por base para os veículos registrados, salvo
da Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington,
caminhões e outros veículos em tráfego, na seguinte

a) de um pneumático por ano e por automóvel;
b) de dois pneumáticOs pm· ano e por caminhão;

c) de um pneumático e uma câmara de ar por ano e por motocicleta;
d) de duas câmaras de ar por três pneumáticos por ano e por automóvel
ou caminhão;
e) mediante autorizações especiais concedidas pela Comissão de Contrôle
dos Acordos de Vlashington, o número de pneumáticos e câmaras de ar para os
demais veículos.
Art, 13. O transporte ferroviário, marítimo, rodoviário, fluvial e aéreo,
de quaisquer artefatos de borracha, inclusive pneumáticos e câmaras de ar produzidos no país ou importados, dependerá de apresentação, no ato do despacho
ou do embarque da mercadoria, da "Guia de Trânsito", conforme os modelos
anexos n. 0 " 7 e 3,
Parágrafo único. Na falta da guia, o transporte poderá sei realizado mediante autorização especial da Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington
ou de seus delegados.
Art. 14. As guias ou autorizações especiais a que se refere o artigo anterior
serão emitidas em quatro vias, que terão os seguintes destinos: a pr1maira
acompanhará a mercadoria até o destino; a segunda será entregue ao remetente da mercadoria; a terceil·a, ao destinatário; e a quarta, à Comissão de
Contrôle dos Acordos de Washington ou aos seus delegados, conforme o caso.
Art. 15. A venda de pneumáticos e câmaras de ar no mercado interno
dentro da.s cotas já mencionadas para veículos registrados no município e em
tráfego fica condicionada à devolução de igual quantidade de pneumáticos
e câmaras de ar usados, da mesma rodagem, de fabricação nacional.
Art. 16. Constarão das respectivas notas de venda, nas transações efetuadas nas condições do artigo anterior :
a) o nome do comprador;
b) a marca, número de série, rodagem, tipo e valor do pneumático vendido;

c) a marca, rodcgem e número de série do pneumático Usado e recebido;
d) o número da licença do veículo,
Parágrafo único, Nas entregas de câmaras de ar dentro das condicões
previstas no art. 5.0 do Decreto-lei n. 0 6. 122, de 18 de dezembro de 1943,
será exigida apenas a rodagem,
Art. 17. Ficam dispensadas da exigência a que se refere o art, 5.0 do
Decreto-lei n.O 6, 122, de 18 de dezembro de 1943, as vendas efetuadas pelos
fabricantes para exports.ção direta, ou nas cOndições previstas no acôrdo fir~
mado entre os Governos do Brasil e dos Estados Unidos da América, em 3
de outubro de 1942 ou, ainda, nos casos de equipamento original de veícul~s
novos.
Art. 18. A venda de pneumáticos e câmaras de ar para veículos atual~
mente paralisados e que eventualmente possam vir a trafegar, efetuar-se-á nas
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mesmas condições previstas no art. 5.0 do Decreto-lei n.O 6. 122, de 18 de
dezembro de 1943, excetuados os casos especiais autorizados pela Comissão
de Contrôle dos Acordos de Washington.
Art. 19 . Os pneumáticos e câmaras de ar usados, provenientes das tran~
sações a que se referem os arts. 15 e 18, serão entregues gratuitamente aos
vendedores ou revendedores e destinar-se-ão à Campanha da Borracha ou a
outros fins, a critério da Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington.
Parágrafo único. Os vendedores ou revendedores de pneumáticos e câmaras
de ar· são considerados, para efeito de lei, como depositários dos pneumáticos
e câmaras de ar usados, que lhes forem entregues.
Art. 20. Ficam sujeitos a prévia autorização da Comissão de Contrôle dos
Acordos de Washington, ou das entidades por ela designadas, o despacho e a
transporte de artefatos de borracha usados, inclusive pneumáticos e câmaras
de ar.
Art. 21. Os distribuidores e revendedores de artefatos de borracha, sejam
ou não representantes diretos das fábricas, deverão remeter, mensalmente, à
Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington uma relação completa das
vendas efetuadas e das mercadorias recebidas, bem como dos estoques em'-(eU
poder no fim de cada mês.
Art. 22. Os embarques de pneumáticos e câmaras de ar destinados a Municípios de fronteira só serão permitidos depois de atendidas as exigências contidas no artigo anterior e mediante aprovação prévia da' Comisão de Contrôle
dos Acordos de Washington, dentro de cotas especiais por ela fixadas e comunicadas aos chefes dos governos dos Estados ou dos Territórios Federais.
CAPÍTULO IH
DA EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA PAr..-A O EXTERIOR

Art. 23. A exportação de artefatos de borracha para o exterior obedecorá
a cotas trimestrais fixadas pela Comi.ssão de .Contrôle dos Acordos de Washington, na base das exportações médias do último biênio e nos têrmos do acôrdo
celebrado entr0 os Governos do Brasil e dos Estados Unidos da América, ~m
3 de outubro -de 1942.
Art. 24. As cotas a que se refere o artigo anterior serão antecipadam~nte
c>1municadas aos respectivos palses pelo órgão competente do Govêrno hra~
sileiro.
Art. 25. A exportação de artefatos ele borracha- para os países aos quais
forem atribuídas cotas far-se-á mediante apresentação de "Certificados de
Necessidade" expedidos pelos respectivos Governos e remetidos pelos importadores aos habituais exporté,dores brasileiros de artefatos de borracha.
Art. 26, As demais exigênciás a que está sujeita .a exportação de arte- ·
fatos de borracha, previstas na 1egisls.~;8o em vigor, continuarão a cargo das
entidades competentes do Govêrno brasileiro.
Art. 27. As cotas de exportação referidas no art. 23 serão preenchidas
com produtos cuja Jabricação tenha sido permitida pelo Setor da Produção
Industrial da Coordenação da :rvlobilização Econômica, de acôrdo com os itens
4, 7 e 8 da alinea b - II do art. 2.0 , do Decreto-lei n.O 5 .428, de 27 de
abril de 1943, e e::tcepcionalmente, a critério da Comissão de Contrôle dos
Acordos de Washington, com artefatos fabricados com autotização expressa
do referido Setor.
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Art. 28. Computar-se-ão na cota do primeiro trimestre de 1944 as expor~
:tações realizadas a partir da data da publicação do presente Regulamento.
Art, 29. A exportação de artefatos de borracha, inclusive pneumáficos
·e câmaras de ar, fica sujeita ao visto da Comissão ·de Contrôle dos Acordos de
WaShington na guia de embarque e à inspeção da mercadoria pela mesma
Comissão.
§ 1.0 Quando se tratar de artigos exportados diretamente pelas fábricaS,
nestas será feita a inspeção, ressalvado à Comissão de Contrôle dos Acordos de
Washington o direito de reexame da mercadoria no ato do embarque.

§ 2.0 Quando se tratar de exportadores não fabricantes, a inspeção será feita

m.o ato do embarque.
CAPíTULO IV
DOS ESTOQUES DE ARTEFATOS DE BORRACHA

Art. 30. Os-detentores de estoques de artefatos de borracha, cuja f abri~
..cação se ache proibida, só pod2rão negociá-los com autorização expressa da Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington.

Art. 31. Ficam sujeitos às penalidades do art. 7.0 do Decreto-lei n. 0 6.122,
de 18 de dezembro de 1943, os det0ntores de estoques de 8.rtefatos de borracha,
inclusive pneumáticos e câmaras de ar, que não os t0nham declarado dentro
-rlos prazos previstos no Decreto-lei n. 0 6 .122, de 18 de dezembro de 1943,
CAPíTULO V
DAS PENALIDADES

Art. 32. As infrações ao presente Regulamento serão consideradas crimes
.contra a economia ou a segurança nacional, conforme se relacionarem com
-a produção normal ou b81ica, fic8.ndo os infratores sujeitos às penas previstas
nas leis em vigor, independentemente da apreensão da mercadoria.

CAPíTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33. A Comissãn de Contrôle dos Acordos de Washington entrará em
entendimento com os Ministérios d<~ Aeronáutica, Marinha e Guerra, psra promover o abastecimento de pneumáticos, câmaras de ar e outros artefatos de
borracha necessários ao equipamento das fôrças armadas do pais.
Art. 34. A Com:ssão de Contrôle dns Acordos de Washington entrará em
com vs órgãos federais, estaduais e municip-ais ou com entidades
-particulares para :
.~mtendimento

a) reprimir o comércio ilegal de pneumáticos e câmaras de ar e outros
artefatos de borracha;
b) promover a utilização racional dos artefatos de _borracha, particular~nente

pneumáticos e câmaras de ar.
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Art. 35. As emp&sas ou oficinas de recauchutagem deverão registrar~se
na Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington, dentro de sessenta (60)
dias, a contar da data da publicação dêste Regulamento, mediante comunicação
escrita, com a indicação do nome da firma ou eniprésa, sede, instalações e capa~
cidade de produção mensal.
Art. 36. As emprêsas ou oficinas de recauchutagem deverão comunicar
mensalmente à Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington a quantidade
de pneumáticos recauchutados, discriminàndo marca, tipo, número, série e
rodagem.
Art, 37, Enquanto não forem fixadas as cotas de que trata a letra b,
do art. 1.0 , do Decreto-lei n. 0 6.122, de 18 de dezembro de 1943, e a que se
refere o art. 23 dêste Regulamento, a Carteira de Exportação e -Importação
do Banco do Brasil S. A, registrará os pedidos de licença mediante consulta
prévia à Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington,

Art, 38, Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pe!R
Comisão de Contrôle dos Acordos de VVashington.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1944. -

A. de SOuza Costa.
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DECRETO N.O 14.835-

DE

23

DE

FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Lindolpho F1·ei.tas a pee.quisar jazidas de rochas
betuminosas e piro-betuminosas classe IX em terras de domínio
público e privado, situadas no município de Tremembó, Estado de São
Paulo
O Presidente d:o~ República, usando da atribuicão oue lhe confem o artigo 74, letrá a, da Constituição e nos têrmos dos Decre.tos-leis ns. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 e 3.236, de 7 de maio d~ 1941, deCreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Lindolpho Freitas a pes~
quisar jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminosqs classe IX em
uma área de cem hectares ( 100 ha), em terras de domínio público e privado,
situadas no município de Tremen1bé, Est.:~do de São Paulo, e delimtiada por
um polígono mistilíneo que tem um vértice na ponte sôbre o ribdrão do I-!IoíM
nho, na estrada antiga de 'raubaté a Tremembé, sendo formado pelos aliM
nhamentos que se seguem: um trecho da estrada antiga de Taubaté a Tra~
membé, aJé o cruzamento da avenida da Saudade com a rua coronel Antonio
Monteiro Patto; dêste cruzamento segue pela Rua Coronel. Antonio Monteiro
Patto até a estrada nova de Tremembé a 'Taubaté; segue pela estrada nova,
em direção norte, até .o cruzamento com a Rua São Bernardo; dêsse ponto
um alinhamento com mil cento e trinta e dois metros ( 1. 132 m), rumo mag~
nético setenta e quatro graus e trinta minutos sudeste (74° 30' SE); dêsse
ponto um alinhamento com mil trezeatos e trinta e seis metros (1.336 m),
rumo magnético quarenta e quatro graus e cinqüenta e cinco minutos su~
doeste. (44° 55' SW), atingindo a margem direita do rio das Pedras; dêss~
ponto um alinhamento com quinhentos e oitenta e oito metros (588 m), ruma
magnético cinqüenta e cinco graus e quarenta e sete minutos noroesta
(55° 47' NV/), atingindo a eetíada nova de Tn:membé a Taubaté; segue, então, pela estrada nova na extensão de setecentos e trint.n e oito metros
(738 m) até atingir o pontilhão sôbre o córrego Nossa Senhora d3. Glória;
firi.alm.ente, acompanha êste. córrego, para jusante, até o ponto inicial do perímetro na ponte sôbre o ribei:.-ão do Moinho.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có·
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzéiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio do Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1944, 123.0 da Ir:.dependência e 56.6
da República .
GETÚLIO VARGf~S.
Alexanár~

DECRETO N. 0 14.836

~DE

23

l!if.arcondes Filho.

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadâ.o braél0iro Lindolplw Freita.s a pesquisar jazidas de rochas
betuminosas e piro-hetuminosas - classe IX - em terras de domínio
privado, situ2das nos municípios de Taubaté e Tremembé, Estado de
São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 1. 985, de
29 de janeiro de 194·0 e 3.236, .de 7 de maio de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Lindolpho Freitas a
quisar jazidas de rochas betuminosas e pito-betuminosas - classe IX -

pes~

em
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uma área de oitocentos e sessenta hectares (8'60 ha), em terras de domínio
privado, situadas _nos municípios de Taubaté e Tremembé, Estudo de São
Paulo, e delimitada por um polígono mistilíneo que t~m um vértice na estrada
nova de Tremembé a Taubaté, em um ponto situado a oitenta metros (80rrÍ)
ao norte do pontilhão sôbre o rio. das Pedras e cujos lados se mencionam, na
sua ordem de sucessão: trecho da estrada nova de Treme:mbé a Taubaté, até
·.a ponte sôbre o ribe-irão do Moínho; dêste ponto segue pela m!lrgem direita
do :dbeirão do Moínho, para montante, até o cruzamento com a estrada de
rodagem; dêste ponto uma reta com cinco mil quatrocentos e oitenta metros .
(5.4-80 m), rumo magnético cinqüenta e sete graus e quarenta e -sete minu~
·tos nordeste ( 57° 47' NE) até a ponte sôbre o rio Una; uma reta de três
mil cento e trinta e cinco metros ( 3 .135 m), rumo magnético setenta e
·quatro graus e trinta minutos noroeste (74° 30' N~N); uma reta com mil
trezentos e trinta e seis metros ( 1. 336 m), rumo magnético quarenta e qua~
tro graus e cinqüenta minutos sudoeste (44° 50' SW), alcançando o rio das
·Pedras; finalmente, um alinhamento com quinhentos e oitenta e oito metros
'(588 m), rumo magnético cinqüenta e cinco graus e qu3renta e sete minutos
noroeste (55° 47' N'N), fechando o perímetro no vértice inicial.
/ Art. 2.0 Esta autorização é outorgad3. nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O títUlo da autorizsção de pesquisa, que será uma via autêntica
d&ste decreto, pagará a taxa de quatro mil e trezentos, cruzeiros (Cr$ 4.300,00)
e se;·á transcrito no livro próprio elo Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Jldarcondes Filho.

DECRETO N. 0 14,837-

DE

23 de

FEVEREIRO DE

1944

.Autoriza o cidadão brasileiro Nla!:ceJJo de Miranda Torres a pesquisar jazidas
de rochas betumincsas e piTo-betuminosas classe IX - em terras de
domínio privado, situadas no município de Trememhé, do Estado do São
Pe.ulo

O Presidente da República, usando da atribuiç:'io que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, d<~ Constituição e nos têrmos cios Decretos~ leis ns. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 e 3.236, de 7 de maio de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fie<~ autorizado o cidaõ.ão brasileiro Marcelo de Miranda Tor~
res a pesquisar jazidas de rochas betuminos2s e piroHbetuminosas - classe IX
-- em uma área de novecentos e cinqüenta e dois hectares (952 ha), em terras de domínio privado, situadas na fazenda I\.i[ombaça, município de Tremembé, comarca de Taubaté, Estado de São Paulo, e delimitada por t:!m pow
lígono mistilíneo que tem um vértice na pClnte sôbre o do Fa:raíba, da estrada
. de ferro Campos do JOrdão, e cujos h~dos a p:õrrtir dêsse vértice 8S'Úm se caracterizam: acompanh<~ a ma:rgem direita do rio Para!.ba, p:=1ra montante, até
alcançm a foz do rio Una, dní segue pela margem direita do rio Una até
um ponto locs.lizado a trezentos e cinqüenta metros (350 m) de dist~ncia
além da estrada de rod:::gem de Tremembé para Pindamonhangaba; dêsse ponto
uma reta com dois mil e novecentos metros (2. 900 m), azimute setenta e
.quatro graus nordeste (74° NE) até encontrar a Estrada de Ferro Central
do Brasil; dêsse ponto uma reta com três mil e seiscentos metros (3.600 m),
·azimute trinta e tr&s graus e trinta minutos noroeste (33° 30' NW) etin-

299

/\.TOS DO PODE[l EX'SCL"TIVO

-gindo a estrada de ferro Campos do J ordão; finalmente, segue pela estrada
de ferro Campos do Jordão até o ponto inicial do perímetro'.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pegará a ta:xa de quatro mil setecentos e sessenta cruzeiros
(Cr$ 4. 760,00) e será transcrito no livro próprio do Cons.elho Nacional do
Petróleo.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandte Marcondes Filho.

DECRETO N. 14-.838 -

DE

24

DE FEVEREIRO DE

1944

Supâme cargo extinto

O Presidente da RepúbHca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea "n", do
Decreto-lei n. 3.195, de 14· de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe F da carreira de Contínuo do Qm:dro do Congresso Nacional - II ~ Câmara dos Deputados, do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da promoção
de Sebastião Pinto da Silva, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 dz fevereiro de 1944, 123.0 da· Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandz·e Marcondes Filho.

DECRETO N. 14.839 -

DE

24 DE FEVEREIRO DE 1944

Supdme cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea "n", do
Decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril dz 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe F' da carreira de
Datiloscopista do Qu(ldro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, vago em virtude da promoção de Amabílio Tenório Dantas e I\1:anuel Ribeiro de Góes, de-vendo a dotação correspondente ser levada a crédito
da Conta-Corrente do Quadro Permanente do referido Iviinistério .Art. 2.0 Revogam-se as dis;posições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da· Independência e 56.0
da República.
G:STULIO VARGAS.

Alexandre lYlarcondes Filho.
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DECRETO N. 14.840

--·DE

24

DE FEVEREIRO DE 194<~r

Suprime cargos extintos
O President~ da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, allnea "n", do
Decreto~ lei n. 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos doze ( 12) cargos da classe E da carreira de
Detetive, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Inte~
riores, vagos em virtude da demissão de Japí Saraiva Pinheiro e das promoções de Odandino Gonçalves, Manuel Mendes Barata, Nicolau Marques Ferreira, Onofre da Rocha Passos, Pedro Machado Ávila, Adernar Pinto Morgado,
~htur Breves, João Luiz da Fonseca, Ângelo Gatti, lV.::iguel Pacheco e João
Gomes de Avelar, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 14.841- DE 24 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea "n", do
Decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1. ° Ficam suprimidos cinco ( 5) cargos da classe H da carreira de
Oficial Administrativo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, vagos em virtude da aposentadoria de Reinaldino Daví.
Tallemberg e das promoções de Wergniau Bivar Cavalcanti de Barros, Vera
Cirne do Nascimento Guedes, Eduardo Bergo e Sílvio de Vasconcelos, devendo
a dotação correspondente ser levnda a crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente do referido Ministério,
Art. 2.? Revogam-se as disposições em contrário-.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.e>
da República,
GETULIO VARGAS,

Alexandre Maz·condes Filho.
DECRETO N. 14, 842 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do .art. 1.0 , alínea "n", do
Decreto-lei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe H da carreira de Oiicial
Administrativo do Quadro da Justiça - Parte Suplementar, do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da promoção de João Pereira
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de Aguiar Junior, devendo a dotação c~rrespondente ser levada a crédito da
Co~ta-Corrente da Parte Permanente do mesmo Quadro.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

,Alexandre Jldarcondes Filho.

DECRETO

N.

14-.843

~DE 24 DE FEVEREIRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrrnos do art. 1.0, alínea "n", do
Decreto-lei n. 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta~

Art. 1.0 Fica suprimido um ( 1) cargo da classe G da carreira de Artífice, do Quadro do Congresso Nacional ~ l i ~ Câmara dos Deputados do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da aposentadoria
de Alexandre Magno Dias de Carvalho, devendo a dotaçã·o correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 14.844-

DE

24 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do a.rt. 1.0 , alínea n, do
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe H da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro do Congresso Nacional - . I Sens.do Federal,
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude do falecimento de Fraoncisco Caribé da Rocha, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta•-Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
56.0 da República.

1944, 123.0 da Independência e
GETULIO VARGAS.

Alexandre· Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0 14.845 -

DE

24 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cacto extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a., da Constituicão, e nos tê:nnos· do art. 1.0 , alíneêl n, do
Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de~ abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo de Redator de Anais do extinto
Senado Federal, padrão L, do Quadro do Congresso Naciona·l - I - Senado
Federal, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vr;ogo em virtude da
aposentadoria de Jarbas dos Aimorés Carvalho, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta~Corrente do Quadr-o Permanente do
referido Ministério.
Art, 2.0 Revogam-se as disposições em contrá:io,
Rio de .·Janeiro, 24 de fevereiro· de 1944, 123.0 da Independ@ncia e·
56.0 da República,
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 14.846 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Mt. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do al't. 1.0 , alíneE! n, doDecreto-lei n, 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fie~ suprimido um ( 1) cargo de Enfermeiro da Câmz.-ra dos
Deputados, padrão H, do Quadro do Congresso Nacional - II - Câmara dos
Deputados, do 1\.!l:inistério da Justiça e Negócios Interiores, vaso em virtude
da demissão de Democracino Felix, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da IndGpendência e
56.0 Repúblic~.
GETULIO VARGAS.

Alexandre liiarcondes Filho.

DECRETO N. 0 14.847

-DE

24

DE FEVEREIRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o-.
art. 74, letra a, da Constituição, e nos tênnos do art. 1.0 , alínef.l -n, do
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 (um) cargo d& classe F, da can·eira de
Mestre de Oficina de Material Bélico, do Quadro Suplement~r, dei Ministé-
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rio da Guerra, vago em virtude da promoção de Abel de· Oliveira Teixeira, ,
ficando sem aplicação a dota-ção correspondente.
Art. 2.0 Revogom-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de -19<<4, 123.0 da Independência e·
56.0 de República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.O 14'. 848 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
a-rt. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea< n, do.
Decreto-lei n. 0 3 ,195, de 14 de abril de 1941, decreta:.

Art. 1.o Ficam suprimidos 2 (dois) cargos da classe C, da carreira.
de Prático de Farmácia, do Quadro Suplementar, do Ministério da_ Guerra,.
vagos em virtude da promoção de Augusto Pereira da Luz e Augusto Viégas
da Silva, ficando sem aplicação 21 dots.ção correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as

dispo~ições

em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro· de
56.0 da República.

1944, 123.0 da Independência e
GETULIO

VARGAS.

Euâco G. Dutra.

DECRETO N. 0 14.849 -

DE 24 DE l"EVEREIRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74·, letra a, da Constituição, e nos têrmos dO art. 1. 0 , a1íne81 n, do
Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fic&.m suprimidos 4 (quatro) cargos da chsse 2, da caneirs
de Madr!heiro, do 'Quadro Suplement<>:r, do Ministério da Guerra, V3160S
em virtude do falecimento de Sebastião José dos Santos e da promoção de
Salustiano José de Jesús, 1\ria-nuel da Anunciação e José Félix da Rocha,
ficando sem ~<plice.·ção a dotação correspondente·.
Art. 2: 0 Revogam-se as dispodções em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
56. 0 de- República.

19l!A, 123.0 da Independência e GETULIO VARGAS.

Eu.rico G. Dutta.
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DECRETO N. 0 14.850 -

DE 24' DE FEVEREIRO DE. 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente ela República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos tê:rmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 ele abril de· 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 (um) cargo da classe E, da carreira de FotÓgJ.·afo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vago em virtude
da promoção de Oton de Oliveira e Sousa, ficando sem aplicação a dotação
correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G.

DECRETO N.O 14.851 -

Dut:i'a.

DE 24 DE FEVEREIRO DE 1944

Sup::ime carf},os extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , aHnea n, do Decreto-lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 21 (vinte e um) cargos da classe B, da
carreira de Servente, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vagos
em virtude da ap.osentadoria de Manuel Afrelino da Silva, do falecimento
de Aristóteles Moura, da nom.eação para outro cargo de Ranulfo Curvelo e
da promoção de Afonso de Sousa Martins, Alfredo Machado, Antônio José
da Costa, Carlos Leite Maciel, Celestino Clemente Marques, Cláudio da
Rocha Pita, Ezequiel Alves da Costa, João Mendes Cruz, José Francisco
da Silva !I, José Genésio Barbosa, Luiz Martins Valença, Manuel Antônio
Martins, Manuel Domingos Gomes, liAaximiano Duarte, Oscar Domingos dos
Santos, Pedro Alves, Porfírio Joaquim da Silva e Rosalina da Silva, devendo
a dotação correspondente ser levada a· crédito da Conta-Corrente do mesmo
Quadro e Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrál"io.
Rio ele Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 14.852 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrrnos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 (um) cargo da classe D, da carreira de Sérvente (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do Quadro Suplementar, do Ministério

ATOS DO PODER EXECUTIVO

305

da Guerra, v?go _em virtude da_ promoção de Álvaro de Alencar, ficando s&m'
ftplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 _Revogam-se as dispo~ições em contrário.
Rio de 1 aneiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.t'
.da RepúbJica.
GETULIO VARGAS ,

Eur.ico G. Dutra .

DECRETO N.O 14,853 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de- 14 de abril de 1941, d~creta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 (um) cargo da classe E, da carreira de Dactilógrafo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vago em virtude
da promoção de Hildeberto Comélio dos Reis, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do
mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J ~neiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
_da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra,

DECRETO N.0 14.854 -

DE 24 DE FEVEREIRO DE 1944

Exclui do regime de administração a firm"a Fábrica de Filó Sociedade Anônima,
com sede em Nova Friburgo, no Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Cúnstituiç.ão, e tendo em vista o disposto nos arts. 4. 0 e
7,0 do Decreto-lei n. 0 4. 807, de 7 de outubro de 1942, e no art, 4.0 , par_á~
grafo único, do Decreto-lei n. 0 5.?61, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica excluída do regime de administração, pelo Govêrno, a firma
Fábrica de Filó S. A., com sede em Nova Friburgo, no Estado . do Rio de
Janeiro, cessando as ·atribuições do respectivo açlministrador.
Art. 2.0 Êste :J;:>ecreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se B._s 4is_p"osições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
-.OETULIO VARGAS.

A. de SOuza Costa.
Col. de Leis- Vol. l i

F. 2i
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DECRETO N. 0 14.855 -

DE

24

1944

DE FEVEREIRO DE

Exclui do re&ime de administração a Sociedade Anônima Fábrica de Teoida.,
VVerner, com sede em Petrópolis, no Estado do Rio de ]at;~.eito
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-·

tigo 74, .letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 e
7.0 do DecretoMlei n.O 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.0, parágrafo único, do Decreto-lei n. 0 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:

Art. 1.° Fica excluída do regime de administração, pelo Govêrno, a
que se acha submetida desde 8 de julho de 1943, a Sociedade Anônima Fábrica de Tecidos Werner, com sede em PetróPoliS, no Estado do Rio de Janeiro, cessando as atribuições do respectivo administrador.
Art. 2.0 ~ste Decreto entrará ein vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO

N. 0

14.856 -

DE

24

1944

DE FEVEREIRO DE

Exclui do regime de administração a Malharia Nossa Senhora da Conceição
S .A., com sede na Capital do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 e
7.0 do Decreto-lei n.-o 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.0 , parágrafo único, do Decreto-lei n.~ 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:

Art. 1.° Fica excluída do regime de administração, pelo Govêrno, a Malharia Nossa Senhora da Conceição S.A., com sede na Capital do Estado
de São Paulo, cessando as atribuições do respectivo administrador.
Art. 2.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

A. ·de Souza Costa.

DECRETO N. 14.857 -

DE

24

DE FEVERVERO DE

1944

Exclui do regime de fiscalizaç-ão as firmas Carla Pareto & Companhia, Companhia Brasileira Carburêto de Cálcio, Companhia Fôrça e Luz de Palmira
e Volvo do Brasil S. A., tôdas com sede nesta Capital

O Presidente da República,
tigo 74, letra a, da Constituição,
7.o do Decreto-lei n. 4. 807, de 7
único, do Decreto-lei n, 5. 661, de

usando da atribuicão que lhe confere o are tendo em vista ~o disposto nos arts. 4.0 e
de outubro de 1942, e no art. 4.0, parágrafo
12 de julho de 1943, d~~reta:

Art. 1.° Ficam excluídas do regime de fiscalização pelo Govêrno, as
firmas Carla Pareto & Companhia, Companhia Brasileira Carbur@to de Cálcio,
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Companhia Fôrça e Luz de Palmira e Volvo do Brasil S. A., tôdas com sede
nesta Capital, cessando as- atribuições dos respectivos fiscais.
Art. 2.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.

Revogam~se

0

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da
da República.

Inde~endência

e 56.0

GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 14. 858

~ DE

24 DE FEVEREIRO DE 1944

Exclui do regime de administração federal a firma Fernando Hackradt & Companhia, com sede na Capital do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts, 4.0 e
7.0 do Decreto-lei n. 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.0 , parágrafo
único, do Decreto~ lei n. 5. 661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.0 Fica excluída do regime de administração pelo Govêrno, a firma
Fernando Hackardt & Companhia, com sede na Capital do Estado de São
Paulo e filial nesta cidade, cessando as atribuições do respectivo administrador nomeado por decreto de 14 de junho de 1943.
Art. 2.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 5ê.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 14.859 -

DE

24 DE FEVEREIRO DE 1944

Aprova as alterações estatutárias do "The National City Bank oi New York"

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição, e atendendo ao que requereu "The Na~
tional City Bank of New York", autorizado a funcionar no Brasil pelo Decreto n.0 11.503, de 23 de fevereiro de 1915, revigorado pelo de n. 0 26, de
24 de janeiro de 1935, -resolve aprovar as modificações feitas nos Estatutos
do referido Banco, em 12 de janeiro de 1943.
Rio de Janeiro, 24 de fevere-\ro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República ..
GETULIO

VARGAS,

A. de Sousa Costa.
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DECRETO N.O 14.860 -

DE

24

DE FEVEREIRO DE

1944

Aprova os novos estatutos da Kosmos Capitalização S. A., _adot~dos pela
assembléia geral extraordinária de, acionistas, realizada a 31 de março
de 1943.
O Presidente da Rep{lblica, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. ·1,° Fi.cam aprovados os novos estatutos da Kosmos Capitalização
S. A., com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar em
operações de capitalizaçãO pelo Decreto n. 0 1.483, de 9 de março de 1937o
conforme deliberação da assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 31 de março de 1943.
Art. 2.0 A sociedade- continuará integralmente sujeita
leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a
que alude o presente decreto.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, .24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Indepeildência e 56.0
da República.

.

GETÚLIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO NP 14.861 -

DE

24 DE FEVEREIRQ DE 1944

Concede à sociedade Azevedo & Comp. Ltda. autorização para funcionar
como emprêsa de navegação, de acôrdo com o que prescreve o Decretolei n. 0 2, 784, r:!.e 20 de novembro de 1940
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade Azevedo & Comp. Ltda, com sede na cidade de Santos, Estado de São ?auto,
decréta:
·
Artigo único. E' concedida à sociedade Azevedo & Comp. Ltda·, autorização para funciona·r como emprêsa de navegação, de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 ;2. 784, .de 20 de novembro de 1940, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigors•r, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Ja-neiro, 24 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 14.862 -

DE

25

DE FEVEREIRO DE

1944

Altera tabelas de extranumerário mensalista

p Pr.esidente da RepúbHca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, let~~ a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica transfer~çla, q.a Tabela Suplementar de Extranumeráriomensalista da Divisão do Pessoal do Ministério da Agricultura para a Ta~bela
Suplementar do InstitUto Nacional de Estudos Pedagógicos 1 parte referente
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ao Serviço de Biometria Médica, do Ministério da Educação e Saúde, uma
funcã.o de médico, referência XX, que continu&rá preenchida pelo atual
ocuPante, constante da relação nominal anexa.
Art. 2.° Fica•m transferids.•s, para a Tabela Ordinária de Extranumeráriomen~alista do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, parte referente ao
Servico de Biometria Médica, do Ministério da Educação e Saúde, as seguintes f~ncões, que, continuarão preenchidas pelos s.<l:uais ocu:pamtes, constantes
da relaÇão nominal anexa:
a) da Tabela Ordinária de Extranumerário-mensalista de Divisão do Pessoal, do Deps.'l:tamento de Administração, do Ministério da Agricultura:

1

~

Médico, referência XV;

b) da Tabeia Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de
Pesosal, da Diretoria Geral da Fazenda Naciom.•l,~ do Ministério da Fazenda:

2 -

Médico, referência XV:

c) da Tabele: Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do
Pessoa•}, do D,epartamento de Administração, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores:
1

Médico, referência XVI;

1

Motorista-auxiliar, referência VII.

Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vkor em 11 de março de 1944, revogada!S e:s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.
Alexandre Marcondes Filho.
A. de Sousa Costa.
Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 14. 863 :---- DE 25 DE FEVEREIRO DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De~
creto~lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
ArL 1.'> Fica extinto um cargo da classe H da caneü·a de Contador, do
Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vago em
virtude da transferência de Leda Santos Bustamante, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro Único
do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1944, 123.0 da IndePendência e 56.0
da República .
· GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0 14.864

-DE

28

DE FEVEREJ.RO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe H da carreira de Inspetor de linhas telegráficas, do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de Manoel
Malvino do Rego Luna, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N ,0 14. 865 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE

1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos treze ( 13) cargos da classe C da carreira de
Postalista-auxiliar do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Amelia Alves de
Carvalho, Darthy Loureiro Weber, Eufrosina Teixeira de Sá Britto, Genesio
Lima de Almeida, Haydée Reys de Freitas, José Martins Pinto Teresa, Leonor
Maciel, Manoel Felippe Teixeira, Mirena Telles de Menezes, Perpetua Carneiro, Zilda de Castro, Zelinda Loureiro de Andrade e da aposentadoria de
Maria da Costa Seabra, devendo a, dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do r~ferido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

] oão de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 14.866 -

DE

28 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos tê"rmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos seis ( 6) cargos da classe H da carreira de
Postalista do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Manoel Ferreira Machado, Mario Pereira de Aguiar e Odilon Barbosa, da aposentadoria de Al-
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bertino de Camargo e Mercedes de Le'rnos Monzani e do falecimento de
Arisbiu Augusto de Mariz Sarmento, devendo a dotação correspondente· ser
levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da :República,
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 14.867 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.O 3, 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos setenta e quatro (74) cargos da classe F da
carreira de 'Telegrafista do Quadro III Parte Suplementar do Ministério da Viação e Obras Públicas,· vagos em virtude da promoção de Adelino
José Galvão, Agenor da Silva Leão, Aguinaldci Montenegro, Alberto Dutra
da Silva, Alberto Pereira Jorge Filho, Alcides Saldanha de Figueiredo, AlciÚdo Corrêa Pedrosa, Alfredo Geraldo Dias, Amelita Pinto Lemos, Antonio
Vialle, Aristarcho de Azevedo Souza, Aristides Ferreira Baptista, Arnaldo
Pereira do Prado, Ary Dunningham Ribeiro Guimarães, Ary Leite, Astor Dias
· Sanches, Audno Goulart da Rosa, Benedicto Pinto Botelho Lisbôa, Custodio
Pereira Cavalcanti, Darwin Bond, Diogenes Moreira da Silva, Dulce Antunes
Costa, Dulce Martini Lordello, Estanislau de Azevedo Barreto, Eugenio Candido Diniz, Fernando de Noronha Sodré, Flavio da Luz Ribeiro, Fracinet
Franco de Albuquerque, Gastão Martins Corrêa, Geobert Ferreira de' Carvalho, Georgina Baptista Salles, Gertrudes Belly Muller, Gervasio Guimarães Gondim, Honorato Ramos de Souza, Humberto dos Santos Barros, Iracema Miranda; João Bemvindo Ráu, João Carlos Bittencourt Costa, João de
Moura e Silva, João Ribeiro Navarro, Joel Costa, José Antonio dos Santos,
José Antunes Nogueira, José Cavalcanti Firpo, José Feliciano Gomes, José
Natividade Valente, José Pereira Barbosa, Leonidas Chrispiniano Monteiro
Pampolha, Luiza de Araujo Koscky, Maria Antonietta Soares Pacote, Mario
Pinto da Cunha, Ornar Saldanha de Figueiredo, Oscar Gomes de Amorim,
Oséas Alves dos Santos, Oswaldo Damasceno dos Reis, Oswaldo Moreira de
·Souza, Pacifico de Moraes Lucena, Propercio de Castro N'ogueira, Raymundo
de Oliveira Serrão, Rosa Maranhão Peres Machado, Stella de Aguiar Santos,
'l'olentino Manoel Dias, Ulpio Reche Alves e Vivaldo Braga Teixeira, da
aposentadoria de Cid Facó, Elisa George de Oliveira Cardoso, Lauro Gratti,
Lucidio da Costa Vaz e Lydia Dias da Silva, da exoneração de Ezequiel Burgos, Hildebrando Xavier Mendes e Osolino de Aguiar Tavares e do falecimento de Aimée Avelino Ferreira e Benedicto Portella Richard, devendo a
dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo ·
Quadro do referidO Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposicões em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro~ de 1944, 123,0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,
João de Mendonça Lima.
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DECRETO N.O 14.868

~ DE

28

DE FEVEREIRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar··
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do·
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
A.rt. 1.° Ficam suprimidos seis ( 6) cargos da classe G da carreira
de· Escritm-ário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do Quadro III - Parte Suplementar do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude
da nomeação para outro cargo de Magdalena Torres Viegas, Maria de Abreu
Assumpção, Pedro Hanisch, Stella Lichesld, da aposentadoria de Clodoaldo Augusto de Marques Porto e do falecimento de Carlos Tregellas, devendo
a_ dotação_ correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se ns disposições em contrário.
Rio de ;a·neiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.c
da República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Limlt.

DECRETO N.0 14.869 -

DE

28 DE FEVEREIRO DE 1944

Supâme cargó extinto
O Presidente da República, usando ·da atribuição que lhe confere o ar~tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmoS do art. 1.0,· alínea n, do
Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art-. _i.° Fica suprimido um ( 1) cargb da classe E da carreira de Escriturário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do Quadro III - Parte Suplementar
- do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção
de Orlando Vieira· do Nascimento, devendo a dotação correspondente ser levada a créditO da Conta Corrente do' mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mencfonça Lima.

DECl<ETO N. 0 14.870 -

DE

28 DE

FEVEREIRO DE

1-944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~·
tigo 74, letra a, da Constituição, e rios têrmos do art. 1.0 , alínea n, da
Decreto-lei Ii.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos oitenta (80) cargos da classe E da carreira de
Postalista-auxiliar do Quadro II! - Parte Suplementar do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção 'de Alcides de Souza
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MourãO, AHpio Guarim D'antas da Ga;ma, Amazilia. dos Anjos, Bertha Guio~
mar da Silva, Cesar Augusto de Aguiar Eomfim, Cicero Horacio da Fonseca,
Eustorgio de Queiroz Lima, Ezequiel Baptista de Araujo Pinheiro, Felix
Figueiredo, Ferilando Lane Bo;:ges, Francisco de Assis Vasconcellos, Hyppolito
Mariano Barbosa, Jayme de Azevedo Carneiro, João Jenz, Josephina de
Barros Cavalcanti, Julio de Carvalho Cotta, Leão Angelo Quadros, Iv!anoel
Martins dos Santos Filho, Maria Augusta Pestana Durão, Maria de Carvalho
Aragão, Natalino Lopes, Palmyra Alves de Siqueira, Ruben Israel Folco,
Rubens Barros da Costa Ar&nha, S;;olvador M.s.oximino, Stella da Nobrega·
Neiva, Vlaldeinar Aleysen Fe;Tehn IVIoreira, ·waldemar Lobo Vianna e VVhai~
tney Moreira Guimarães, da aposentadoria de Aida de Souza e Mel1o, Alexa.n·
drina Alve;o das Neves Gomes, Amynthas de Araujo Lyra, Anna de Azevedo
Lomonaco, Antonio Alfredo Gara3 da Silva, Armando da Silva Co:>}.-a;, 1\rinda
Magno de Carvalho, Cleonice Leite de Souza, Djalma Bustarno:mto de OH~
veira, Dulcides de Moura Borges, Ely de Oliveira , lVIoreira, Fr<'!:1dsca de
Souza Lima, Graciolina Pinheiro Leal, Hilda Castilho de Avelkr G!'lrcia,
Horacio Correa de OliveiJ:c., J vsé Dias Ferraz, José Francisco Basto~, José
Moreira da Cruz, Judith de Bulhões Fmnça, Maria Henriqueta da Silva
Mello, Qs,valdina de Toledo Paulini, Ottiiia Sacramento de Fromça Fer~
reira, Sizinio Pitanga e Theodorina Rodrigues Costa, da demissão de Cio~
domiro de Azevedo Lomonaco, Edith Maia, João Ribeiro Borges, Plinio
Muller Gouveia e Salvador Flosi Netto, da exoneração de Ananias Biágio
Niesi, Antonio Goulart Coimbi.·8., Ary de Souza Ribeiro, Geraldo Cesar de Paiva.
Reis, Lindolpho Fern2ndes Filho e Otacilio l\>1:aximo Palhan:s, da transferência
de Aà.elino Ratto, Agostinho dz Carvaiho Fernandes, Antonio Oscar Figueira,
Arlindo Ferreira da Silva, Dicezar Corrêa Buquera, Errw.n.i de Paub Lima,
Gerei na Benevides Machado, J andyra Pirajá de Mimnda, Mario da Costa
Santos e Presidia de Paula Pontes Filho e do falecimento de Adaldo Gon~
çalves de Figueiró, Esmeralda de Siqueira Botelho, Gerson Miranda Souza,
José Modestino Leão, Iviarietta Andrade e Sebastião Mattoso Camara, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de Íevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0

da República .
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.c 14.871 -

DE 28 ~E FEVEREIRO DE 1944

Sqp:tirne cargos extintos
O Presidente da República, usando da atri.Luição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos tênr.os do art. 1.0 , alínea n, do
Decreto~lei n_. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimido$ oitenta e seis (86) ca1·gos da classe D d2
carreira de Postalista~au::dliar do Quadro III Parte Suplementar do
Ministério da Viação e Obras Púbíicas, vagos em virtude da promoção de
Accacio de Arruda Camargo. Adelaide Paes Barreto de Oliveira, Adelia
Bruno, Alcides Çlenesio de Oliveira, ,Alzira Lauria de Magalhães, Angelo
Grisolia, Antonio Fernandes Ribeiro, Antonio da Silva Minhoto, Arintheo
Aristoteles da Fonseca, Asdrubal Ustra, Aurea Moreira Barroso, Aurora.
Inah Guimarães Costa, Candida Julia Pereira ·Fernandes, Carlindo Rabello.

31 !1

ATOS DO PODER EXECUTIVO

dos Santos, Carlos Alberto Marques da Silva, Carlos Augusto Neves, Carlos
Maria do Nascimento, Ca:olos Sedoso de Sá, Clotilde Esther Cabral Souto,
Clotilde Ribeiro da Cunha, Dagmar de Carvalho Coelho, Dulce Barreto,
Durvalina Paiva Azevedo, Edgard de Carvalho, Edylia Americano, Elisa
'Guaraná Botto, Elvino Eugenio Peixoto, Esther Fernandes, Fenelon Martins da Rocha, Fidelis Rangel Baptista, Francisca de Cerqueira Britto, Francisco de Assis Franco, Francisco Guinesi, Geny dos Prazeres Ramos, Guiomar da Silveira Azevedo, Hilda Xerez de Castro, Humberto Neiva Hardmann,
'!rene Pavanelli, Isaura Imbassahy D'Aguiar Vasconcellos, João Damião
Ferreira, João Henrique Lins Bahia, José Madn de Rezende Camargo, José
-Moreira, Laureano Machado, Lavinia de Azevedo Fernandes, Lilia de AIcantara de Moura, Lindolpho da Cunha Lima, Luiz Garibaldino de Abreu,
Mano:ú Gonçalves Figueira, Maria Carmen de Vasconcellos, Maria Conceiçao Machado, Maria Deolinda de Carvalho Lousada, Maria Ibiapina
Veras, Maria José Coutinho Pires, Maria de Lima Justo, Maria de Menezes
Prado, Maria Nina da Silva, Maria Piedade da Cantanhede de Almeida,
Misael de Siqueira Bello, Nelson Moure, Nery Teixeira de Moraas, Orgeval
Fernandes Lopes, Oscar Teixeira de Souza, Parsondas Coelho, Paula Doubrawa Wiele, Paulo Prudente Nogueira, Pedro Gurgel de Castro, Rachei
Vilhena Padilha, Randol:Pho de Mello Vasconcellos, Ricarte Normandia Paiva,
Rita Ricardi.na Carneiro da Cunha. Robelia Arnizaut de Mattos, RomuloFerrari, Rubem Gers.ldo de Azevedo Lemos, Saint Clair Baptista Rabello,
Samtiel Corrêa da Costa, $uzana Teixeira Mendes, Teobaldo Leonardo Kortz
e Zely Valente de J\1e1lo, da aposentadoria de Leonor Magalhães Caymmi 1
Maria José Magalhães, Perolimt Guimarães Freire e Sebastião de Almeida
Junior, da demissão de Milton Freire Jordão, da exoneração de Pedro Soares
de Souza e de falecimento de João Piantá, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito -da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2Y Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de ]Fmeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 14.872 -

DE

28 DE FEVEREIRO

DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprirÚido 1 (Um) cargo da classe D, da carreira de Operário de Artes Gráficas, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, vago em virtude da exoneração de João Mendes Filho,
devendo a dotação correspondente ser J.evada a crédito da Conta-Corrente do
Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Ma-rcondes Filho.
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DECRETO N. 0 14.873 -DE 28 DE FEVEREIRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente_ da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 (um) cargo da classe E da carreira de Operário de Artes Gráficas do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, vago em virtude da aposentadoria de Sílvio Martins Viana,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do
Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
-àa República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 14.874 -

DE 28 DE FEVEREmO DE 1944

Anula o Decreto n.0 12. 086 de 25 de março de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da .Constituição e atendendo ao que requereu Eduardo SiJnonsen. decreta:
Art. 1.0 Fica anulado o Decreto número doze mil e oitenta e seis (12.086),
rle vinte e cinco (25) de março de mil novecentos e quarenta e três ·(1943),
que autorizou o cidadão brasileiro Eduardo Simonsen a pesquisar argila, caulim, mica e associados em terras situadas 110 distrito de Jequítibá do município de Itapecerica, do Estado de São Paulo.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Indeper~dêncig e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 14.875 --'- DE 28 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alf:-edo Fernandes a pesquisar minério de
ouro no município de Pau dos Fen-os, do Estado do Rio Grande do
Norte

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere" o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de j:meiro "de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alfredo Fernandes a
pesquisar minério de ouro em terrenos situados no lugar denominado Serrote
do Cabelo Não Tem, no distrito e município de Pau dos Ferros, do Estado
do Rio Grande do Norte, numa área de trezentos e quarenta e três hectares
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(343 ha), delimitada por um retângulo tendo um dos vértice situado à distância de mil e vinte metros (1.020 m) rumo magnético quarenta e um
grs.us e trinta mi'nutos nordeste (41° 30' NE) do cruzamento do caminho de
tropa da jazid& para o povoado do Encanto com o riacho de Quebra e·
cujos lados convergentes no vértice considerado e a partir do mesmo têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; mil trezentos e setenta e
dois metros (1.372 m), norte (N); dois mil e quinhentos metros (2.500 m),
oeste (W).
Art. 2.0 Esta e.utorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será um8 via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de três mil quatrocentos e trint::1 cruzeiros
(Cr$ 3. 4-30,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão. de Fomento
da Produçã_o Mineial do Ministério da Agricultura.
Art. 4-. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 daRepública.
GETULIO VARGAS.

ll.polonio Salles.

DECRETO N. 0 14.876

~ DE

28

DE FEVEREIRO

DE

1944

Autoriza o "cidadão brasileiro Oliver Tognato a pesquisar argila e associados
no município de Santo André, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe Confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica .autorizado o cidadão brasileiro Oliver Tognato a pesquisar argila e associados, numa área de cinqüenta e dois hectares e quinze
(52,15 ha), situada rio lugat· denominado Várzea do Capitão João, distrito
de Mauá, no município de Santo André, do Estado de São Paulo, e delímitada por um retângulo tendo um vértke a setecentos e quarenta metros
(740 m), rumo cinqüenta e três graus e trinta minutos noroeste magnético
(53° 30' NW), do quilômetro cinqüenta e quatro (Km 54) d2 linha da
São Paulo Railway Co. e os lados que partem dêsse vértice, com seteceiltoe
e quarenta e cinco metros (745 m), e rumo trinta e um graus e dez minutos nordeste (31° 10' NE) magnético, setecentos metros (700 m), erumo cinqüenta e oito graus e cinqüenta minutos noroeste (58° 50.' NW).
Art. 2.0 .Esta autorizacão é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas. ,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e trinta cruzeiros (Cr$
530,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fom~mto da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
1

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

ApoUinio Sales.
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DECRETO N. 0 14.877 -

DE

28

DE FEVEREIRO

DE

1944

.4-utoriza
.
o C.idadâo brasileiro Euripedes Chaves de Mello a lavrar jazida
· · de magnesita e associados no município de lcó. do Estado do Ceará
O Presidente d~ República, usando da atribuição que lhe confere o a c
tigo 74, letra a, da Constituição e no.!-i têrmos do Decreto-bi n.o 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brB.sileiro Euripedes Chaves de
Mello a lavrar jazida de magnesita e associados em .terrenos situados no
distrito de Orós, município de Icó, do Estado do Ceará, numa área de cento
e· dez hectares ( 110 h a), delimitad<~ por um retângulo tendo um dos vértices
situados à distância de quinhentos e cinqüenta metros ( 550 m), rumo
magnético um grau e quinze minutos noroeste ( 1° 15' N\V) do extremo
norte (N) do pontilhão da estrada de Santarém-Orós no rio Jaguaribe
à distância de sessenta metros ( 60 m). acima da barra do riacho Livramento
e cujos lados conver~e.ntes no vér.tice c;onsiderado e a partir do mesmo têm
respectivamente os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil
e duzentos metros (2. 200 m), dezenove graus e trinta minutos nordeste
(190 30' NE), e quinhentçs metros (500 m), setenta graus e trinta mi.
nutos noro.este (70° 3.0' NW) . Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo único do art. 28 do CQd.igo de Minas e
dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras cons~
tantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas nêste Decreto.
Art. 2.0 A .autorização de lavra nos terrenos abrangidos pela área concedida .que fo.r:em inundados em conseqüência da construção do açude de
Orós, projetado pelo Govêrno Federal. é provisória e vigente 8.té o início
da co;nstrução, não cabendo ao autorizado direito algum de i.ndenização pelos
trabalhos e instalações que forem abandonados por efeitos da inundação.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe- incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.0 O concessionano da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gosará dos favores discriminados no
art . 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão "de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da ·Agricultura, após o pagamento da taxa de dois mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 2. 200,00) .
A,rJ. 7 .o Revogam-se _as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúblic?·
GETULIO VARGAS .

. Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 14.878

DE

28 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nestor Marques da Silva Acauan_ a pesquisar
carvão· mineral e associados no municí~io de Tubarão, do Estado d&
Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição qt.ie lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Nestor Marques da Silva
Acauan a pesquisar carvão mineral e associados no lugar denominado Rio
dos Bugres, situado no distrito de Braço do Norte, município de Tubarão,
do Estado de Santa Catarina, numa área de mil hectares (1.000 ha),
delimitada por um polígono mistilíneo tendo um vértice na margem eg...
querda do rio dos Bugres, à distância de trezentos metros (300 m), no
rumo verdadeiro cinqüenta e nove graus sudeste ( 59° SE), da confluência
dos rios Bracinho e dos Bugres e os lados a partir dêsse vértice têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil setecentos e vinte met>os
(1. 720 m), um grau noroeste (1° NW); duzentos e cinqüenta metros
(250 m), oitenta e nove gmus sudoeste (89° SW); dois mil e dez metros
(2.010 m), um grau noroeste (1° NW); mil setecentos e vinte metros
(1. 720 m), oitenta e nove graus nordeste (89° NE); setecentos e cin~
qüenta metros (750 m), um grau sudeste (1° SE); quatrocentos e oitenta
metros ( 480 m), oitenta e nove graus nordeste ( 89° NE); mil cento e
dez metros ( 1.110 m), um grau sudeste ( 1° SE); oitocentos e oitenta
metros ( 880 m), oitenta e nove graus nordeste ( 89° NE); mil e setecentos
metros (1. 700 m), três graus sudoeste (3° SW), até encontrar o rio dos
Bugres na margem esquerda e para monte.nte até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas .
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS,

Apolonio

DECRETO N. 0 14.879

~DE

Salle~

28 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadãp brasileiro Albert Wallace Murray a pesquisar argila, caulim
e associados no município de Uberaba do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usàndo da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Albert Wallace Murray a
pesquisar argila, caulim e associados em terrenos situados no distrito e muni~
cípio de Uberaba do Estado. de Minas Gerais, numa área de cento e qua-renta e quatro hectares e cinqüenta e quatro ares ( 144,54 ha), delimitada por
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um polígono tendo um vértice à distância de trezentos e cinqüenta e três
metros (353 m), no rumo magnético quarenta e seis graus e quarenta minutos nordeste ( 46° 40' NE) do marco quilométrico seiscentos e cinqüenta
e quatro (km 654) da linha da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro, entre
as estações de Uberaba e :r.llangabeira e os lados, a partir dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e quarenta e cinco
metros (945 m), setenta graus sudeste (70° SE); seiscentos e cinqüenta metros (650 m), setenta graus e trinta minutos nordeste (10° 30' NE); cinqüenta metros (50 ITl), sessenta e oito graus sudeste (68° SE); cento e sessenta metros (160 m), um grau nordeste (1° NE); mil metros (1.000 m),
quarenta e oifo graus e trinta minutos noroeste (48° 30' NW); oitocentos metros (800 m), setenta e sete graus noroeste (77° NW); oitocentos e oitenta
metros (880 m), um grau sudoeste (1° SW) até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas . Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
1.450,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 14.880 -

DE

28 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Mario Gonzalez a pesquisar carvão mineral e associados no município de Palhoça, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mario Gonzalez a pesquisar carvão mineral e associados no lugar denominado Rio Ladeira, no distrito de Anitapolis,. município de Palhoça, do Estado de Santa Catarina,- numa
área de mil hectares ( 1. 000 .ha), delimitada por um polígono mistilíneo tendo um vértice à distância de quinhentos metros (500 m), no rumo verdadeiro
vinte .. e seis graus noroeste (26° NW) da confluência do braço do rio Santo
Antonio no rio Santo Àntonio e dêsse vértice pRrtem duas ( 2) poligonais re·
tilíneas, n saber: a Primeira ( 1.a) com cinco (5) lados, assim caracterizados
pelos seus comprimentos e rumos verdadeiros: mil novecentos e cinqüenta
metros (1.950 m), um grau sudeste (1° SE); mil seiscentos e cinqüenta me·
tros ( 1. 650 m), oitenta e nove graus sudoeste ( 89° SW); mil novecentos E
cinqüenta metros (1.950 m), um grau noroeste (1° NW); quinhentos e quarenta metros (540 m), oitenta e nove graus nordeste (89° NE); dois mil
seiscentos e trinta metros (2.630 m), um grau noroeste (1° NW); até encontrar a margem direita do rio Ladeira, a segunda (2.a), com dois (2) la·
dos, assim caracterizados pelos seus comprimentos e rumos verdadeiros: três
mil seiscentos e quarenta metros (3, 640 m), oitenta e nove graus nordestE
(89° NE); trezentos metros (300m), um grau noroeste (1° NW) até en·
centrar a margem direita do mesmo rio Ladeira e finalmente o lado curve·

320

A'!'OS DO PODER EXEGU'riVO

líneo é formado pelo rio Ladeira, no trecho entre a extremidade do último
lado da primeira (La) Poligonal e a e1::tremid8de do último lado da segunda
( 2:a) poligonal.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma Via autêntica
dê'ste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.881 DE 28 DE FEVEREIRO
Suprime cargo extinto

DE

1944

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letr~ a, da Constituição; e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De~
ereto-lei n.O 3. 195, de 14 de abril de 1941, d~creta:
Art. 1.° Fica supiimido um (1) cargo de Chefe de Seção, padrão L,
do Departamento de Imprensa e Propaganda, vago em virtude da nomeação para outro cargo de Paulo Vidal, ficando sem aplicação a dotação correspondente .
Art. 2.0 Revogarn~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 14.882 -

DE

28

DE FEVEREIRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra- a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De~creto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe B da carreira de Serv,ente do Quadro Suplementar do Ministério da Aeronáutica, :vago em virtl:lde da promoção de Eugenio Luiz Daniel Liparoti, ficando sem aplicação
a dot?ção correspondente.
Art. 2,0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independêhcia e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO N. 0 14.883 -

DE

321

28 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Tulio Ailtonio Ramos a pesquisar mica no município de ltajaí, do Estado de Santa Catarina

0 Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74 letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Tulio Antonio Ramos a
pesquisar mica numa área de dezoito hectares, quarPnta e trê aps e sessenta
e três centiares ( 18,4363 ha), situada no lugar denominado Baú, distrito de
Ilhota, município de Itajaí, do Estado de _Santa Catarina, área essa deHmitada por um polígono. irregular que tem um vértice a novecentos e sessenta
e três inetros (963 m), rumo magnético cinqüenta e dois graus e trinta mi..nutos suçl.oeste (52° 30' SW) da confluência do córrego Baú no ribeirão Braço
'Baú e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: trezentos metros (300 m), dezesseis graus e trinta minutos sudoeste ( 16° 30' SW); cento e oitenta metros ( 180 m), cinqüenta e
nove graus sudoeste (59::> SW); trezentos metros (300 m), trinta e sete grau~
e trinta minutÓs noroeste (37° 30' NW); duzentos e dez metros (210 m),
quatorze gráus nordeste ( 14° NE); cem metros ( 100 m), sessenta grau~ no·
roeste (60° NW); duzentos e doze metros (212 m), quaforze graus nordeste
(14o NE); quinhentos e vinte e três metros (523 m), cinqüenta e dois graus
e quarenta minutos sudeste (52. 0 40' SE),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos · têrmos estabelecidos no Código de Minas.
,,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentÇJS cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura .
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em Contrário.
Rio de· Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República ,
GETULIO VARGAS,

ApolÓnio Sales.

DECRETO N. 0 14.884 -

DE

28 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Brenno Silva a pesquisar turfa no município
de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica. autorizado ó cidadão. brasileiro Brenno Silva a pesquisar
turfa em terrenos situados no imóvel denominado Granja Santo Antônio e
em terrenos limítrofes, no ·distrito e município de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo. numa área de cinqüenta e dois hectares, dez ares e
quinze centiares· (52,1015 ha), delimitada por um polígono tendo um dos
vértices situado à distância de quinhentos e vinte e sete metros (527 m),
rumo cinqüenta e nove graus e cinqüenta minutos sudeste (59° 50' SE)
do marco quilométrico cento e setenta e dois (Km 172) da estrada de roCal. de Leis -
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dagem São Paulo-Rio e cujos lados, a partir dO vértice considerado, teem,
suc~ssivamente, os seguintes comprimentos e rumos: duzentos e dezesseis
metros e cinqüenta centímetros (216,50 m), setenta graus e cinqüenta minutos sudoeste (70° 50' SW); duzentos e cinqüenta e seis metros (256 m),
oitenta e sete graus e dez minutos noroeste ( 87° 10' NW); cento e setenta
e nove metrOs ( 179 m), setenta e oito graus e vinte e quatro minutos noroeste (78° 24' NW); cento e noventa e nove metros (199 m), sessenta e
cinco graus noroeste (65° NW); cento e cinqüenta e três metros (153 m),
cinqüenta graus e trinta e nove minutos noroeste (50° 39' _NW); sessenta
e oito metros . ( 68 m), quarenta e três graus e vinte e cinco minutos noroeste (43° 25' NW); duzentos e trinta e cinco metros (235 m), um grau
e quarenta e um minutos sudeste (1° 41' SE); oitenta e seis metros (86 m),
quarenta e três graus e vinte e dois minutos sudeste (43° 22' SE); trezentos e setenta e quatro metros (374 m), trinta e oito graus e trinta minutos
sudeste (38° 30' SE); quatrocentos ·e noventa e oito metros (498 m), oitenta e quatro graus e quatro minutos sudeste (84° 4' SE); quatrocentofll
e oitenta e quatro metros ( 484 m), setenta e sete graus e quatro minutos
nordeste (77° 4' NE); quatrocentos e nove metros ( 409 m), trinta e
nove graus e dezoito minutos nordeste (39° 18' NE); cento e vinte metrôs
(120m), quarenta e nove graus e vinte e sete minutos noroeste (49° 27',
NW); duzentos e dez. metros (210 m), dezessete graus e vinte e sete minutos noroeste ( 17° 27' NW); cento e quarenta e oito metros ( 148 m), setenta e sete graus e trinta e cinco minutos sudoeste ( 77° 35' SW); ·cento e
seis metros (106m), dezoitó graus e vinte minutos sudoeste (18° 20' SW);
duzentos e trinta e nove metros (239 m), sessenta graus e quarenta minutos sudoeste (60° 40' SW),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
dO Ministério da Agricultura .
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 14.885 -

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Marina Graupera Tavares a pesquisar cassiterita
e associados no município de São João dei Rei, do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usa•ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letr.s.· a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei ·n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Marina Gra,upera Tavares
a pesquisar cassiterita e associados numa área.• de trinta e dois hecta,res e setenta
e sete ares (32,77 ha), situada no distrito de Caburú, município de São
João dei ·Rei, do Estad9 de Minas Gerais, área essa delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a novecentos e cinqüenta metros ( 950 m),
rumo magnético cinqüenta e um graus noroeste (51° NW) do marco· quilo-
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métrico número cento e dez (Km 110). da linha férrea da< Rêde Mineira de
Viação e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magné'dcos_: cento e trinta metros (130 m), trinta e nove_ grz.,us e
trinta minutos nordeste (39° 30' NE); seiscentos e noventa metros (690 m),
trinta e oito graus noroeste (38° NW);.mil metros (1.000 m), trinta e um
graus e trinta minutos sudoeste (31° 30' SW); oitocentos e cinqüenta metros
(850 m); leste (E).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizÕição de pesquil,a, que será uma via a"Utên~
tica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e trinta- cruzeiros (Cr$ 330,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério_ da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da Repúblicâ!.
GETULIO VARGAS, '

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 14. 886 -

DE

28 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Paulo de Oliveira a pesquisar mica
e associados, no município de Abre Campo, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, us01ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letm a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica ::rutorizado o cidl'ldão brasileiro Raimundo Paulo de Oliveira a pesquisar inica e associados num81 área de sete hectares e oitenta e
seis ares (7,86 ha), situada no lugar denominado Praia, distrito de Itaporanga, do munícipio de Abre Campo, do Ests:rdo de Minas Gerais, e deli··
mitada por um quadrilátero assim definido: um ( 1) dos vértices está situado
n~ extremidade de uma linha poligonal, cujos lados, a partir da confluência
dos córregos Pmia e Três Encruzilhadas, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: noventa e oito metros (98 m), cinqüenta graus e quinze
minutos nordeste (50° 15' NE); duzentos e quarenta e seis metros (246m),
dois graus e quinze minutos noroeste (2° 15' NW); duzentos e vintê metros
(220 m), quarenta graus nordeste (40° NE); duzentos e noventa metros
(290m), setenta e seis greus e quinze minutos nordeste (76° 15' NE), os lados
do referido que:.ddlátero têm, a partir dêsse vértice, os seguintes compri~entos
e r•Jmos magnéticos: duzentos metros (200 m), oitent81 e cinco graus sudeste
(85° SE); trezentos e noventa e três metros (393 m), cinco graus nordeste
(5° NE); duzentos e trinta metros (230 m), setenta e um grarus e trinta
minutos sudoeste (71° 30' SW);. trezentos e um metros (301 m), quatro
graus sudoeste ( 4° SW) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
tica

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên«
dêste decreto, pag::::>:rá a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00),
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e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123,0 da. Independência e 56.0
da Rcpúblic&·.
GETULIO VARGAS.

Apolo:nio Sales.

DECRETO N.0 14.887 -

DE

28

DE FEVEREIRO DE

1944

Modif.ica artigos do Decreto n. 6 8. 261, âe 20 de novembro de 1941
O Presiderite da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, htra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos os arts. 2. 0 e 3. 0 do Decreto n.0 8.261 de
20-11-41 e passam a constituir os arts. 2.0 e 3.0 do mesmo Decreto os parágrafos 1.0 e 2.0 do atual art. 2.0 do aludido Decreto.
Art. 2.0 Para inclusão no Quadro de acesso não se aplicam aos oficiais
aviadores que estejam em ·comissão ou designados para fazer cursos no interêsse exclusivo da Aeronáutica, dentro ou fora do país, as exigências da
letra a do art. 7 .0 ; da letra c do art. 8.0 ; da letra h do art. 9.0 ; da letra c
do art. lO e da letra c do art. 11 do Decreto n.0 8.261, de 20-11-41.
Art. 3.0 O presente Decreto entrará ern vigor a partir da data de sua
publicação, revogadas as dieposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.n da Independência e 56.0 cla
República.
GETULIO ' VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N.0 14.888- DE 28 DE FEVEREIRO DE 1944
Considem· computável,_ para todos os eleitos, o tempo de desempenho de determinadas funções exercidas por oficiais agregados

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 86, alínea f, do Decreto-lei
n. 0 3.940, de 16 de dezembro de 1941, decreta:
Art. 1.0 O iten.I 1.0 do art. 1.0 do Decreto n.O 9. 269, de 17 de abril de
1942, fica acrescido do seguinte:
"e) - de administração e de técnicos de Departamentos ou
Repartições Públicas, quando nomeados pelo Presidente da Repú~
blica".

Art. 2. 0 Êste Decreto entra em vigor- na data da sua publicação, revogadas -as dist)Qsições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.
Eurico G. Dutra.

ATOS DO PODEn EXECU'riVO _

DECRETO N.0 14,889 -

325

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1944

Inclui nos eleitos do Decreto-lei n.O 4 .166, de 11. de março de 1942, a Companhia. Brasileira de Eletricidade Siemens-Schuckert, S. A., e dá outras
providências
0 Presidente da República, usando da atribuição. que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5.0 do
Decreto-lei n. 0 4.807, de 7 de outubro de 1942; 1.0 do Decreto-lei n.O 5.661,
de 12 de julho de 1943; 1. 0 do Decreto-lei n. 0 5. 777, de 26 de agôsto de 1943;
e 2.0 do Decreto n.O 10.358, de 31 de agôsto de 1942, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a inclusão sob os efeitos do Decreto-lei n.0 4.166,
de 11 de março de 1942, para o fim de ser liquidada, da Companhia Brasileira de Eletricidade Siemens-Schuckert, S. A., com sede no Rio de Janeiro.
§ 1.0 O ativo e o passivo da sociedade ficarão a· cargo dos liquidantes
nomeados para proceder à liquidação.
§ 2.0 O processo a observar na alienação dos bens e direitos, ou das
ações ou cotas sociais, será estabelecido pelo· Banco do Brasil S. A., que baixará as instruções necessárias como Agerlte Especial do Govêrno .
Art. 2.0 O líquido apurado na liquidação será distribuído pelos sócios ou
acionistas, devendo ser recolhido ao Banco do Brasil S. A., na forma do Decreto-lei n. 0 4.166, de 11 de março de 1942, ou do Decreto-lei n. 0 3.911, de
9 de dezembro de 1941, o que tiver de ser incorporado ao FundÓ de Indenizações ou de permanecer sob disponibilidade fiscalizada.
Art. 3.o :itste Decreto entr~rá em vigor na data de .sua publicação,
Art. 4. 0

·

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 14.890 -

DE

28 DE FEVEREIRO DE 1944

Inclui sob os efeitos do Decreto-lei n,0 4. 166, de 11 de março de 1942, para o
fim de ser liquidada, a Sociedade Comercial Nir}o~Brasileira Limitada, com
sede nesta Capital
O Presidente da República, usancl.o da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5.0 do
Decreto-lei n. 0 4.807, de 7 de outubro de 1942; 1. 0 do Decr.eto-lei n. 0 5.661,
de 12 de julho de 1943; 1.0 do DeCreto-lei n. 0 5. 777, de 26 de agôsto de 1943;
e 2.0 do J?ecreto n.O 10.358, de 31 de sgôsto de 1942, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada, nos t&rmos do Decreto-lei n. 0 4 .166, de 11 de
março de 1942, a liquidação da Sc:_iedade Comercial Nipo-Brasileira Limitada,
com sede nesta Capital.
§ 1.0 O ativo e o passivo da firma ficarão a cargo do liquidante nomeado para proceder à. liquidação.
§ 2. 0 O processo a observar na liquidação e apuração do ativo líquido,
será estabelecido pelo Banco do Brasil S. A., como Agente Especial do Govêrno, que baixará as instruções necessárias.
'
Art. -2.0 O líquido apurado na .liquid"a.ção será distribuído pelos sócios,
devendo ser recolhido aq Banco do "Brasil S. A., na forma do Decreto~ lei nútr..ero
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4.166, de 11 de março de 1942, ou do

Decreto~lei

n. 0 3.911, de 9 de dezem-

bro de 1941, o que tiver de ser incorporado ao Fundo de Indenizações ou
de permanecer sob a condição de disponibilidade fiscalizada,
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 14.891 -

DE

28

DE FEVEREIRO DE

1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 50 (cinqüenta) cargos da classe F da: carreira de Operário de Artes Gráficas do Quadro Suplementar do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude da aposentadoria de
Fábio Rodrigues de Oliveira, do falecimento de Olímpio Coelho da Costa e
·das promoções de Lauro Suzano Fasciotti, George Cordeiro da Graça, Joaquim França de ·Oliveira, Servulo Franco, Leopoldo Barbosa, Rubens José
Fernandes, Otávio de Almeida Bastos, Miguel Sena de Oliveira, Mario do
Nascimento Braga, Osvaldo de Assiz, Olavo ·Sodré de Macedo, Antonieta de
Alencastro, Marcilio Batista, Arí dos Santos Castro, Oséar do Vale Loureiro,
Augusto Austin, Laudelino Elói do Nascimento, Alcides Domingos Neves,
Marcos Evangélista Pimenta, João Leite de Vasconc~los, Alcino Pereira de
Abreu Filho, Luiz Soares da Roch~, Olavo Siqueira Pôrto, Marcionilo Correia de Toledo, Oscar Avelar dos Santos, Carlos Pereira da Cruz, José Fernandes de Morais,, Emilio do Carmo Cavalcanti, Tarquino da Mata Lima,
Euclides Martins Viana, Roberto da Silveira, Otávio Placidino Nunes, Arlinda
Paiva, Francisco Antonio de Avila Junior, Silvano do Espírito Santo, Joaquim José de Siqueira, J osefa da Silva e Souza, Guilherme Henrique da
Silva, Armando Cruz Salvador Salcedo, Euclides Alves Barreto, Pedro Galvão,
Aristolino Fonseca França, Manuel Braga de Oliveira, Joana França Stockmeyer, Luciano dos Santos Cardoso, Daniel Frontino da Costa e Benicio
Coelho, devendo a dotação correspondente ser levada a c~édito da Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.
DECRETO N. 0 14.892 -DE 29 DE FEVEREffiO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Alves de Lima a pesquisar carvão mineral
no município de São Jerônimo, do Estado do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, leti'a a, d'a Constituição e nos têrmos do DecretoMlei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de ~940 (Código de Minas), decreta:
A1t. 1.0: Fica autorizado o cidadão brasileii'o Joi'ge Alves de Lima a
pesquisar caryão mine1al numa il-I'ea de mil hectares ( 1. 000 ha), situada ·no
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distrito e município de São Jerônimo, do Estado do Rio Grande do Sul e
delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a três mil cento
e cinqüenta metros (3.150 m), rumo vinte e oito graus sudoeste (28° SW)
da confluência dos arroios Conde e Martins e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: sete mil novecentos e cin·
qüenta metros (7 .950 m), setenta e seis graus nordeste (76° NE); quatro
mil novecentos e cinqüenta metros ( 4. 950 m), trinta e nove graus nordeste
(39o NE); trezentoS e· cinqüenta metros (350 m), quatro graus noroeste
(4o NW); quatro mil duzentos e cinqüenta metros (4.250 m), setenta e três
graus e trinta minutos sudoeste ( 73° 30' SW). o trecho da margem direita
do córrego Conde, compreendido entre a extremidade dêste último lado e a
foz do córrego Martins e dêste ponto segue a margem direita do córrego
Martins até o vértice inicial.
Art. 2.o Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.,
Art. 3.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên·
tica dêste decreto, pagará a t{lxa de cinco mil cruzeiros (5. 000,00) e será
b:anscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministéríç da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 14.893

~ DE

29

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Lamhert Rogér a pesquisar quartzo e associados
no município de Sã.o João Nepomuceno, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto·lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão brasileiro Lambert Rogér a pesquisar
quartzo e associados, numa área de vinte hectares e oitenta ares (20,80 ha),
situada- na fazenda Bom Sucesso, distrito de Tarú·Assú, do município .de São
João Nepomuceno, do Estado de Minas Gerais e delimitada por uma linha
poligonal que tem um vértice a cento e trinta e cinco metros ( 135 m), rumo
sessenta e seiS graus noroeste (66° NW) magnético do meio da fachada oeste
(W) da casa de residência de Alfredo José Machado e os lados que partem
dêsse vértice com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos
thetros (300 m), vinte e um graus sudeste (21° SE); duzentos e trinta e
cinco metros (235 m), oitenta e nove graus sudoeste (89° SW); quatrocentos e vinte metros (420 m), oitenta graus noroeste (80° NW); quinhentos
e cinco metros (505 m), vinte graus .nordeste (20° NE); trezentos e cinqüenta metros (350 m), setenta e seis graus sude.ste ( 76.0 SE); cento e
vinte e cinco metros (125 m), seis graus sudeste (6° SE); cinqüenta e cinco
metros (55 m), dezessete graus sudeste· (17° SE).
Art. 2.0 Esta autol"i.zação é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da' autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa· de trezentos cruzeiros (300,00) e será
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transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4·. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jàneirc, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 14.894-

DE

29

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Abreu Santos a pesquisar feldspato,
mica e associados no municíPio de São Gonçalo, do Estado do Rio de
Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. l.C Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco de Abreu Sant.:Js
a pesquisar feldspato, mica e associados em terras :s:ituadas no distrito de
Itaipu, município de São Gonçalo, do Estadc do Rio de Janeiro, numa área
de trinta hectares· (30 ha) delimitada por um retângulo, tendo um vértice à
distância de seiscentos e oitenta metros., ( 680 m), no rumo magnético quarenta graus e trinta minutos sudoeste (40° 30' SW) do· pegão sul (S) da
ponte de concreto mmado sôbre o riacho Várzea das Moças, na Rodovia
Niterói ~ Maricá e os lados, que partem dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos metros (500 m), quartoze
graus sudeste (14° SE), e <;;eiscentos metros (600 m), setenta e seis graus
0
sudoeste (76. SW), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgl?'da nos têrmos estabelecidos no Código
de .Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS .

Apolonio Salles,

DECRETO N.O 14.895- DE 29 DE FEVEREIRO DE 1944

.Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Alberto Alves a pesquisar ouro, cassiterita e associados no município de Tiradentes, do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos Alberto Alves a pesquisar ouro, cassiterita e associados no lugar denominado Águas Santas, no
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distrito e município de Tiradentes, Estado de Minas Gerais, numa área de·
vinte e nove hectares e setenta ares (29,70 ha), delimitada por um paralelogramo, tendo um vértice ,à, distância de quinhentos e trinta e dois metros
(532 m), no rumo magnehco sessenta graus nordeste (60° NE). do marco
quilométrico cento e sete mais quatrocentos metros (Km 107
400 · m), da
linha da Rêde Mineira de Viação, no ramal de Águas Santas, e os lados que
partem dêsse vértice com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
novecentos metros (900 m), quatro graus sudoeste (4° SW), e trezentos e
trinta metros (330 m), leste (E), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão· de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

+

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO V .(!..RGAS .

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 14,896 -

DE

29

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ennio Soliani a pesquisar caulim, argila, quartzo
e associados no município de São Paulo, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código" de Minas), dec_;eta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ennio Soliani a pesquisar
caulim, argila, quartzo e associados no imóvel denominado Vila das Mercês,
situado no distrito e município de São Paulo,. do Estado de São Paulo, numa
área de quarenta e nove hectares e sete ares (49,07 ha) delimitada por um
polígono mistilíneo, tendo um vértice à margem direita do córrego Peri-Peri,
no seu cruzamento com a Estrada de Rodagem Vergueiro, entre São Paulo
e Santos e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos:
cento e cinco metros ( 105 m), trinta graus sudeste
(30° SE); setecentos e noventa e três metros e sessenta centímetros
(793,60 m), setenta graus e quinze -·minutas sudoeste (70° 15' SW); trezentos e trinta e dois metros (332 m), dez graus e trinta minutos sudoeste
( 10° 30' SW); quinhentos e sessenta e seis metros e setenta centímetros
(66,70 m), quarenta e três graus sudoeste (43° SW); quatrocentos e q-uatorze
metros (414 m), vinte e sete graus e cinqüenta minutos sudoeste (27° 50' SW),
atingindo a margem esquerda do córrego Água Maria Chapa; por êsse, para
montante, e pelos alinhamentos de cento e vinte e dois metros ( 122 m),
sessenta e três graus e cinco minutos noroeste (63° 5' NV/); duzentos e sessenta e um metros e cinqüenta centimetros (261,50 m) dezoito graus e trinta
minutos nordeste (18° 30' NE); duzentos e dezessete metros (217 n;t), vinte
e seis graus nordeste (26° NE).; quarenta e sete metros (4·7 m), trinta e
um graus e trinta minutos nordeste (31° 30' NE); noventa e dois metros
(92 m), vinte e"oito graus nordeste (28° NE), atingindo a margem direita
do córrego Peri-Peri, seguindo para jusante, pela mesma margem, até o seu
cruzamento, com a reta de mil quatrocentos e quarenta e três metros
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(1.443 m), cinqüenta graus e cinco minutos nordeste (50° 5' NE), que
parte da extremidade do último Jado retilíneo e dêsse cruzamento com os
alinhamentos de vinte e oito metros (28 m), quarenta -e dois graus e quarenta minutos nordeste (42° 40' NE), cento e vinte e cinco metros (125m),
trinta graus sudeste ( 30° SE) até o ponto de partida.
Art. 2. 0 Esta autorizaçãc é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut~n
tica dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS •

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 14.897- DE 29 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Benjamim ]acob de Souza e Amador Eulalio
Diniz a pesquisar quartzo no município de Buenópolis, do Estado da
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Benjamim Jacob de
Souza e Amador Eulalio Diniz a pesquisar quartzo no lugar denominado Cabeceira do Córrego do Magalhães, situado na fazenda da Pedra do .Amolar
ou Sobrado, no distrito e município de Buenópolis, do Estado de Minas
Gerais, numa área de sessenta e cinco hectares (65 ha), delimitada por um
polígono retilíneo, tendo um vértice à distância de duzentos e vinte metros
(220 m) no rumo oitenta e dóis graus e trinta minutos nordeste magnético
( 82° 30' NE), na barra do córrego do Poço d'Água na margem esquerda do
córrego do Magalhães e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e oitenta metros (280 m), leste
(E); quinhentos e oitenta metros (580 m), vinte graus nordeste (20° NE);
oitocentos e vinte metros (820 m), setenta graus sudeste (70° SE); quinhentos e cinqüenta metros (550 m), norte (N); mil duzentos· e cinqüenta metros
(1.250 m), oeste (V.!); oitocentos metros (800 m), sul (S) até o pónto de
partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos tênnos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
650,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 14.898 -

DE

331

29 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Luiz Gonzaga de Moraes Machado e Antonio
Raimundo Machado Neto a pesquisar quartzo no município de Flores,
do Estado do Maranhão
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0 artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1 985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
'
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadão:>. brasileiros Luiz Gonzaga de
Moraes Machado e Antonio Raimundo Machado Neto a pesquisar quartzo
numa área de sessenta e oito hectares e oitenta e quatro ares ( 68,84 ha),
situada nos lugares denominados Morro do Alberto e Morro da Calcada
distrito e município de Flores, do Estado do Maranhão, e delimitada por~ um~
linha poligonal que tem um vértice a seiscentos e setenta metrÕs (670 m),
rumo oitenta e três graus e trinta minutos sudeste ( 83° 30' SE) magnético
da confluência dos, riachos Extremas e Gameleira, e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos .magnéticos: trezentos
metros (300 m) cinqüenta e seis graus e trinta e dois minutos sudOeste
(50° 32' SW); setecentos e noventa metros (790 m), vinte e quatro graus
sudoeste (24° SW); setecentos e setenta metros (770 m), doze graus e
trinta minutos sudoeste (12° 30' SW); novecentos e trinta metros (930 m),
quarenta e nove graus nordeste ( 49° NE); novecentos metros (900 m),
dezoito graus e vinte e oito minutos nordeste ( 18° 28' NE); trezentos e
doze metros (312 m), dnqüerita e quatro graus noroeste (54° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e noventa cruzeiros ( CrS
690,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro~
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em cOntrário.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS .

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 14.899 -

DE

29 DE FEVEREIRO DE 194-4

Autoriza o cidadão brasileiro }osé Sobreira a pesquisar ametista, quartzo e
associados no município de l'/lesquita, do Estado de Mina,., Gerais
O Presidente da República, usando d:.. atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição e nos têl:mos do Decreto~ lei n. 0 1. 935, de
29 de janeiro de 1940. (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Sobreira a pesquisar
ametista, quartzo e associados numa área de vinte e dois hectares e setenta
e cinco ares (22,75 ha), situada no lugar denominado Córrego do Soca, distrito e município de Mesquita, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por
um retângulo tendo um vértice a cento e oitenta e seis metros ( 186 m),
rumo oeste (W) magnético da confluência dos córregos João Domingos e do
Soca e os lados que partem dêsse vértice com seiscentos e cinqüenta metros
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(650 m) e rumo setenta e quatro grau1; e trinta minutos noroeste (74° 30'
NW) magnético, trezentos e cinqüenta metros (350 m) e quinze graus e
tr.inta minutos nordeste ( 15° 30' NE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nns têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título_ da autorização de pesquisa, que 'será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros ( Ct·$ 300,00), e
será transcrito l10 livro próp1·io da Divisão de Fomento da Produção l\1ineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em ctntrário.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e· 56.0
da República.
<l-ETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 14.900 -

DE

29 DE

FEVE~EIRO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Boaventura Ferreira da Silva a pesquisar quartzo
e associados no município de Teóiilo Otoni, do EE.tado de Minas Gerais
O Presidente da República, u~~ndo da atribuição que 1he confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do DecrE::to~lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

A:rt. 1.° Fica autorizado o cidadão bra~ilei:ro Boaventura Ferre: r a da
Silva a pesquisar quartzo e associados numa án~a de quarenta e nove hectares
( 49 h a) situada no lugar denominado Surucucú, distrito de Jardinópolis, do
município de Teófilo Otoni, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por
um quadrado de setecentos metros ( 700 m), de lado tendo um vértice a
duzentos e dez metros (210 m), rumo trinta graus sudeste (30° SE) magné~
tico da confluência dOs córregos Bom Socego e Santa Cruz e os lados que par~
ter.1 dêsse vé1·tice com rumos Setenta grE~us sudoeste (70° SVI) e vinte graus
sudeste (20° SE) magnéticos.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 Q. título da autorização de pesquisa, que será uma via autên~
tica dêsta Decreto, pagará a taxa d.e quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$
490,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro~
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as dhposicões em contrário.
Rio de Janeiro; 29 de fevereiro~ de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
ch. República.
GETULIO

V M~GAS.

Apolonio Salles.
DECRETO N.0 14·.901 -- DE 29 DE FEVE"RIX\.0 DE 1944

Autoriza o cid2.dão bmsileiro David TVille Lupion a pesquisar carvão mineral e
associados no muniCÍpio de Wenceslau Brilz, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro David Wille Lupion a pesquisar carvão mineral e associados numa área de trezentos e setenta e quatro
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hectares e oitenta e dois ares (374,82 ha) situada na fazenda Ribeirão Novo,
distrito e município de Wenceslau Braz, do.Estado do Paraná, área essa delimitada por um contôrno poligonal mistilíneo fechado que tem. um vértic~ a
seiscentos metros (600 m), rumo quarenta e dois graus e trinta minutos
sudeste ( 42° 30' SE) da confluência dos ribeirões Água dos Constantino'S e
Novo e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos- mil e vinte metros (1.020 m), trinta e um graus e trinta minutos
nordeste (31° 30' NE); dois mil e quarenta metros (2.0.40 m), vinte seis
graus sudeste (26° SE); dois mil cento e vinte metros (.2.120 m), sessenta
e um graus e trinta minutos sudeste (61° 30' SE); seiscentos e noventa metros ( 690 m), quarenta e cinco graus e trinta thinutos sudoeste ( 45° 30' SW); ·
0 lado mistilíneo. da poligonal, é a margem direita do l"ibeirão Novo, compreendida entre êste último vértice e o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntiC'a
dêste Decreto, pagará a taxa de mil oitocentos e setenta e cinco cruzerws
(Cr$ 1.875,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETUpO VARGAS,

ApolorJo Salles.

DECRETO N. 0 14.902 -

DE

29 DE FEVEREIRO DE 1944

Inclui_ nos efeitos do Decreto-lei n.0 4. 166, de 11 de março de 1942, as emprêsas que ri1enciona, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 2.0 do
Decreto n. 0 10.358, de 31 de agôsto de 1942; 5.0 do Decreto-lei n.O 4.807,
de 7 de outubro de 1942; 3.0 do Decreto-lei n. 5.661, de 12 de' julho de 1943;
e 1.0 do Decreto-lei n. 5. 777, de 26 de agôsto de 1943, d~creta:
Art. 1.° Ficam incluídas nos efeitos do Decreto-lei n. 0 4. 166, de 11 de
março de 1942, as emprêsas "Produtos Químicos Elekeircz S. A.", de São
Paulo, e "Companhia de f..cidos", do Rio de Janeiro, para o fim de· serem
liquidadas mediante alienação dos bens e direitos que nas mesmas emprêsas
pertençam a pessoas físicas ou jurídicas compreendidas no referido Decreto-lei.
Art, 2.0 SOmente poderão concorrer à aquisição dos bens e direitos de
que trata o artigo anterior as pessoas físicas ou jurídicas brasileiras que para
tal fim se inscreverem na Agência Especial de Defesa Econômica do Banco
do Brasil S. A., dentro dos prazos. marcados nos editais de concorrência para
cada uma das erhprêsas,
Parágrafo único. No caso da pessoa jurídica é exigível que seja ela constituída de maioria de brasileiros.
Art. 3.0 Os bens e direitos a que se refere o art. 1.0 serão previamente
avaliados por- peritos nomeados pelo Banco do Brasil S. A., como Agente Especial do Govêrno.
Parágrafo únko. A venda _não será efetuada em base inferior ao valor
da avaliação.
Art. 4. 0 Distribuir-se-á pelos sócios o líquido apurado nas liquidações,
devendo ser recolhido ao Banco. do Brasil S. A., na forma do Decreto-lei nú-
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mero 3.911, de 9 de dezembro de 1941, ou do Decreto-lei n.O 4.166, de 11
de março de 1942, o que tiver de ·permanecer na qualidade de disponiJ;:dlidade
fiscalizada ou tiver de ser incorporado ao Fundo de Indenizações.
Parágrafo único. A parte que couber ao Banco Francês e Italiano para
a América do Sul, em liquidação dos seus créditos e cotas sociais, será incorporada ao património nacional, como remanescente da liquidação do mesmo
estabelecimento, de conformidade com o art. 3.0 do Decreto-lei n. 4. 612, de
24 de agôsto de 1942,
Art. 5.0 O ativo. e o passivo das emprêsas referidas no art. 1.0 ficarão
a cargo dos liquidantes que forem nomeados para proceder à liquidação de
acôrdo com as instruções ministradas pelo Banco do Brasil S. A., como Agente
Especial , do Govêrno,
Art. 6. 0
Art. 7.

0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ,
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56 ..:.
da República ..
GETÚLIO VARGAS,

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 14.903 -

DE 29 DE FEVEREIRO DE 1944

Concede subvenções a entidades desportivas, para o exercício de 1944

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 13 do Decreto-lei número 527, de 1.0 de julho de 1938, combinado com o art. 38 do Decreto-lei
n. 0 3.199, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam concedidas, no corrente exercício, às entidades cl~spor
tivas adiante indicadaS, as seguintes subvenções:

Cr$
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sport Club do Recife, de Recife, Pernambuco ......... .
Sport Club Vitória, de Salvador, Bahia . ·......... , .. .
Associação Atlética Carioca, do Distrito Federal ...... .
J equiá Futebol Clube, Ilha do Governador, Distrito Federal
Sport Club Oposição, do Distrito· Federal ............ .
Palmeiras Futebol C!ube, de São João da Boa Vista, São
Paulo .. , .......................... , ............. , .
Britânia Esporte Clube, de Curitiba, Paraná ........ , .
Grêmio de Regatas Almirante Tamandaré, de Pôrto Alegre,
Rio Grande do Sul , .......... , ........... , ........ ,
Independente Grêmio Atlético de Amadores, de Passo
Fundo, Rio Grande do Sul .......... , ........ , ..... .
SpCÍrt Club Rio Grande, de Rio Grande, Rio Grande
do Sul ..................., ........................ .
Sport Club Juiz de Fora, de Juiz de Fora, Minas Gerais
Sport Club Mariano Procópio, de Juiz de Fora, Minas
Gerais ........................................... .
Tupí-Football Club, de Juiz de Fora, Minas Gerais
Varginha T~nis Clube, de Varginha, Minas Gerais
Total

30.000,00
10.000,00
50.000,00
lO. 000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
lO. 000,00
5. 000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
6. 000,00
lO. 000,00
201.000,00
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Art. 2.o
Consignação I
anexo 15, art.
Art. 3.0 ·

335

A despesa será atendida pela Verba 3 f?erviços e Encargos,
Diversos, subconsignação 06, inciso 03, item 24, alínea b,
0
3.0 do Decreto~ lei n. 6. 143, de 29 de dezembro de 1943.
Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 14 ;...904 -

DE

29 DE FEVEREIRO DE 1944

Concede aumento geral de vencimento e salário, institui o regime de saláriofamília no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o Decreto~ lei fl,o 5. 527,
de 28 de maio de 1943, decreta :
Art. 1.0 O vencimento e o salário dos servidores do Instituto de Apo·
sentadoria e Pensões dos Comerciários ficam elevados nos têrmos dêste decreto.
Art. 2.0 O aumento é concedido sôbre os vencimentos e salários perce~
bidos na data dêste decreto e na seguinte proporção :
Vencimento ou salário
mensal

Em
Até

651 a
De
De 1.401 a
De 2.901 a
De 3.401 em

c,s

650
1.400
2.900
3.40G
diante

Aumento mensal

Em

c,s
150
200
300
400
500

§ 1. 0 Os padrões alfabéticos de vencimentos dos empregados passam a vi~
gorar com os valores constantes da escala-padrão de vencimentos que acom·
panha o Decreto-lei n. 0 5. 976, de 10 de novembro de 1943.
§ 2. 0 As referências de salário do pessoal extranumerário-mensalista terão
os valores. constantes da. escala-padrão de salários que acompanha o Decreto
n. 0 13.090, de 4 de agôsto de 1943.
Art. 3.0 Além do aumerito fixado no artigo anterior, fica instituído par~
os empregados e para o pessoal extranumerário do Instituto, em atividade ou
aposentados, o regime de salário-família que vigorar para os servidores civis
da União.

Art. 4.0 Os quadros e tabelas do pessoal do I. A. P. C. ficam substituídos
pelos que acompanham êste decreto e que dêle fazem parte integrante.
Parágrafo único. Os cargos· das classes iniciais ou únicas das diversas
'carreiras do Quadro Suplementar, os excedentes constantes do 'Quadro Penna·
nente e as funções de extranumerário da Tabela Suplementar de Mensalistas
serão suprimidos à medida que vagarem.
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Art. 5.° Caberá à Comis!:ão Reorganizadora do I.A.P.C., a que se referem os Decretos-leis n. 0 e 3.502, de 14 de agôsto de 1941 e 4.618, de 26 de
agôsto de 1942, proceder à adaptaçãO do pessoal existente aos anexos quadros
e tabelas.
§ 1.0 O aproveitamento do pessoal existente far-se-á com observância das
seguintes normas :

a) os servidores admitidos anteriormente à vtgencia do Decreto-lei número 2 .122, de 9 de abril de 1940, bem como os que tenham sido admitidos
posteriormente, médiante comprovação legal de habilitação, serão aproveitados nos cargo:; e carreiras dos Quadros Permanente e Suplementar;
b) os servidores admitidos, sem comprovação legar de habilitação, após
a vigência do decreto-lei a que se refere a alínea anterior, bem como os atuais/
"contratados", serão aproveitados como extranumerários nas funções e séries
funcionais das Tz.belas Ordinárias e Suplementares de Mensalistas;

c) deverá haver, em relação a cada servidor, eqüivalencia entre a remutÍeração majorada nos têrmos do art. 2.0 dêste decreto e o padrão de vencimento ou referência de salário do cargo ou função que passar a ocupar.

'
§ 2. 0 Dentro de trinta dias, a contar da publicação dêste decreto, a Comissão Reorganizadora fará publicar a relação nominal dos servidores cujos
cargos e funções passam a integrar os novos quadros e tabelas, sendo, então,
apostiladas as portarias de admissão dêsses servjdores e expedidos os necessários
atos de admissão para os que não as tiverem, obedecendo-se à nova nomenclatura adotada.
§ 3.0 Dentro de quinze dias, a contar da publicação da relação a que se
refere o pz.rágrafo anterior., poderão ser apresents.-ds.'S as reclamações contra
a classificação adotada, cabendo à Comissão Reorganizadora julgar essas reclamações.

Art. 6.° Ficam .revogados o art. 33 e seu parágrafo único, a alínea b do
art. 38, o art. 52, o art. 58 e seu parágrafo único, os arts. 59, 61, 62, 63
e SGus parágrafos, 64, 65, 72 e seu parágrafo único do Regulamrmto aprovado
pelo Decreto n. 0 5.493, de 9 de abril de 1940, e demais disposições em
contrário.
Art. 7.0 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
exceto quanto ao aumento e ao regime de salário-família, que vigorarão a
partir de 1 de janeiro de 1944.
Rio de Janeiro, em 29 de fevereiro de 1944, 123.0 ·da Independência e 56."
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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Fixos

Excedentes

Vagos

Cr$

Cr$

Cr$
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m
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Cargos om Comissão
Presidente , ............... , ........................... .
Diretor d~ Dep!ô!rtamento .............................. .
Diretor de Serviço ......... : ............ , ............. .
Delegado (Delegacif!s do 1.0 grupo) ... : . ..... , ....... , . , .

R

Ch10;fe de Divisão (Adm. Central) , ... , .... , .... , ....... .
Delegado (Delegaci2s do 2.0 grupo) , .... , . , . , .. , .... , . , .

N
N
N
M
M
M

Secretário do Presidente . , , , ... , . , . , , , , ... , . , ...... , .. , .
Assistente do Prssidehte . , . , ... , . , . , , ..... , , . , .. , ...... .
Chefe de Divisão (Delegacias do 1.0 e 2.0 grupos) .. , . , . , .
Chefe da Secretaria do Conselho Fiscal .... , ........... , ..
Delegado (Delegacias do 3.0 grupo) ...... , ... , ......... .
Delegado (Delegacias do 4.0 grupo) .................... .

p
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o

M
L

3
2
11
5

66.000
216.000
162.000
96.000
462.000
210.000

1

42.000

2
16
8

72.000
576.000
36.000
216.000
249.600

60

2.403.600

1
4

1

6
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"
o"
c"
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~
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~

co

..,"'
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Número

I

Grat. mensal

C;$

b)

Funções Gratificadas
Administrador de Sede (Adro. Central e Delegacias do 1.0 grupo) ....·.1
Administrador de Sede (Deleg. 2.0 grupo) ..................•..... j
Administrador de Sede (Deleg. 3. 0 grupo) ............•.... ·. · · .j
Administrador de Sede (Deleg. 4.0 grupo) ................. • .. ··-I
Agente (Agência de 1.a classe) .. , ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Agente (Agência de 2.a classe) ......... , ..... , .... , .......... , ·]
Agente (Agência de 3. a classe) . , ... , .... , ... , ~ .. , . , . , ...... , .. .
Agente (Agência de 4. a classe) .... , ....... , ..... , . , . , .... , .... ,
Auxiliar do Presidente ......................... , ......... , .... .
Auxiliar do Conselho Fiscal ..... , ........ , ......... , . : ... , .... .
Chefe de Seção (Adm. Central e Delegacias do 1.0 grupo) ........ .
Chefe de Seção (Deleg. do 2.0 grupo) ........ , , ......... , . , ... , .
Chefe de Seção (Deleg. do 3.0 grupo) .... , ... , .... , ....... , ..... .
Chefe de Seção (Deleg. do 4.0 grupo) ... , ..... , .. , .... , . . . , , ... ,
Chefe de Portaria ( Adm. Central e Delegacias do 1.0 gr~po) .. ,. ... .
Chefe de Portaria (Deleg. do 2.0 grupo) .-.,, ............. , ...... :,
Chefe de Portaria (Deleg. do 3.0 grupo) .. , , .... , ... , . , . . . . . . . . .
Chefe de Portaria (Deleg. do 4. 0 grupo) . , ..... , ... , , .... , ..... , ..
Secretário de Diretor de Departamento ..... , .......... , ....... .
Secretário de Diretor de Serviço ... , , ..... , ......... , .......... .
Secretário (Delegacie.s do 1.0 grupo) .. , ... , ... , .. , ............. .
Secretário (Delegacias do 2.0 grupo) ....... , , ................. , ,
Secretário (Delegacias do 3.0 grupo) ..... , .... , . , ....... ,,,. . , ..
Secretário (Delegacias do 4.0 grupo) .... , ..... , .... , ..... " , ...

3
5
6
8
10
20
30
40
8
5
43
30
24

24
3
5
6
8
4
3
2
5
6

8
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450,00
400,00
350,00
300,00
600,00
500,00

.q.oo,oo

300,00
500,00
400,00
450,00
400,00
350,00
300,00
300,00
250,00 .
200,00
150,00
350,00

350,00
350,00
300,00
250,00
200,00

---

lI
:li
I

'X
'X

Despesa anual

"'

C•$

16.200
24.000
25.200
28.800
72.000
120.000
144.000
144.000
48.000
24.000
232.200
144.000
100.800
86.400
10.800
15 000
14.400
14.400
16 800
12.600
8 400
18.000
18.000
19.200
1.357.200
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Vagos
C;$

Observações

I

Cargos isolados a.
'
provimento efetivo
Tesoureiro (Admin,istração
Central)
M
Tesoureiro (DÍsw
trito Federal e
São Paulo).

1

Tesoureiro (Perw
nambuco, Bahia
e R. G. do Sul)

36.000

1

36.000

I
L

2

Tesoureiro (Minas Gerais) .

I

I

K

1

62.400

2

1

26.400

1

3

64.800

26.400

1
ro
)

3

nado à supressão
atuais cargos de
soureiro, padrão
(D. Federal e
Paulo), do Q.S.

62.400

I
J

~
ro 2p;eenchimento
dê,,., m
cargos fica condicio-

64.800

"

dos o

TeN,
São

preenchimento de 2
(Bahia e R. G. do
Sul) dêstes cargos,
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supressão do, atuais
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padrão K (Bahia e
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g
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Cr$
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T·esoureiro (PaCeará, Rio
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de Janeiro e Paraná)

Observações

Vagos
Cr$

Excedentes
Cc$

c,;

:s

o
H

62.400

4

62.400

4

I

e

::;o

w

'

"

o

g

Tesour. (Amazonas, R. G. do
Norte e Santa
Catarina)
Tesoureiro (Maranhão, Pia ui,

G

3

39.600

3

I

gs
39.600

I

Papúba, AlaRoas,
Sergipe, E. Santo, l\{, Grosso e

~

F

8

86.400

8

86.400

I

1

18.000

1

18.000

Ajud. de Tesourei.ro (D. Federal
e São Paulo)
H
Ajud . de Tesou.reiro (Ivíínas Ge-

2

31.200

Goiaz)

Ajud. de Tesoureiro (Adro. Cen-

tral)

... '

f<!.L;

Gi

2
1

"
"8"

13.200

1

I

r I

31.200
13.200

Ajud. de T~sou:reiro (Pernnn:-

buco, Bahia e R.
G. do Sul) .. .
FI
Ajud. de Tesoureíro (Ama.zon8s,
Par6, · Maranhão,
Cenrá, Piauí, R.
G. do Noi·te, Paraíba,
Alagoas,
_Sergipe, E. Santo, R. de Janeiro, Paraná, Santa
Mato
Catarina,
Grosso e Goiaz) D

.

3 I

32 Ao o I

117.000

15

1
2
5
6
8

J
j

H
G
F

I

3{)1.200

---1
1

I

2GAOO

I

----589.800

I
I

1

--~26.400
1
- - - - - - ----

22

42. ooc

I

---

42.000

1

---

I

,

"

"
~

D

21 600
36.000
78.000
79.200
86.400

":;]o

-----301.200

-----

1

---

·preenchimento _de_ 2
(Pará e Paraná), dês- >
tes cargos, fica con- Ó
dicionado à supressão UJ.
do~ -atuais cargos de t:l
0
Ajudante de Tesoureiro, pad:;ão G, (Pará e o
Paraná), do Q.S.
~

"

~ I

5
6
8

fo

c"

I

---

-

N '
K!

32.400

117.000

I~

I
21.600 I

36.000
78.000
79.200
86.400

.22

15

---

589.800

I

Carreiras

Atuário

3 I

I
44

Almoxarif3 .

I

1

-

d)

I

26.400

-·

26.400

-------

O preenchimento do cargo
da classe K fica condi.:.
cionado à supressão do w
cargo da classe N.
""'""
~

I

c,s

=·

I

Fixos

~

--· --

~-

Cr$
Excedentes

I

c,s

I

""

I

V<1gos

-·

--

Observações

v;,
~

"'

--·----Calculista ,

I
H
G

3
4
5
6
6

54.000
62.400
66.000

24

301.200

F
E

-

I

3
4
5
6
6

64.~00

54.000

54.000
62.400
66.000
64.800
54.000

---

---

_:c'.=_: 200

24

!

,.

1

8

o

w

Contador

.N
L
K

J
I
H
G

F
E

6
11

16
21
26

E
D

I

14
2
1

I
I
25o I
100
150

1. 606.800

18

900.000
1.170.000

--2.070.000

"o
"o
"
""
"
""'c

42.000

184.800
21.600
9.000

1

31.200

4
18
23

85.400
324.000

358.800

D

461

---

-

80

Da::tilógrafo

187.200
290.400
345.600
378.000
405.600

1

257.400

I

100
!50

I

250

I
I

1-1

~

----·-

o

800.400

----900.000 'Os cargos desta carreira
1.170.000
serão p~·eenchidos à me~

--·--2.070.000
-··---

dida que forem suprimidas as funções de Auxiliar de Escritório da
Tabela Suplementar de
Mensalistas,

Desenhista . . ,

3
4

2
3
4

10

220.800

10

M
L
K

3
4

1
3

J

8

108.000
124.800
132.000
172.800

20

2

J

I·

Engenheiro

EscrituTário

G

EscrituTário

F
E

Estatístico

L
K

J
I

Fiscal

1

31.200
52.800
64.800
72.000

1

L
K

L
K

J

2

52.800

537.600

2

52.800

200
250
300

2.640.000
2.700.000
2.700.000

62

8t8.400

750

8.0 1;0.000

62

1

2
3
4

31.200
52.800
64.800
72.000

4

10

220.800

10

10
20
30

3::::.coo

5

528 OCJ
f.>!-3

coa

8

12

221
42
818.400

263

1
2

3

31.200 Os cargos desta carreira
serão preenchidos à me52.800
dida que forem- supri64.800
midas as funções de De72.000
senhista da T.S.M.
220.800
36.000 Os cargos da classe inicial
desta carreira serão pre93.600
enchidos à medida que
forem
suprimidas
as .,_
172.800

2.386.800 Os cargos da classe inicial
desta carreira serão pre378.000
enchidos à lnedida que
forem
suprimidas
as
2.764.800

8

g

"o
"§
§
t=j

~

funçõn:; de Auxiliar de :3
Escritório da T .S.M.
~

31.200
52.800
64.800
72.000

22o:SOO-,

5

18
30

funções de Engenheiro
da T.S.M.
.

302.400

648

coa

I
J

I

Os cargos desta carreira
serão presmchidos à medida aue forem suprimidas ~s funçõés de Estatístico da T . S . }A .

~

""w"'

Cr$
I
H
G
F
E

40
50
100

.M
L
K

J

I
H

I

no.ooo

78o.ooo
1.320. 000

I
250

Médico ·,

I
1

4.308.000
216.000
V8.40ü
211.200
194.400
180.000
156.000

6
7
8
9
10
10

--1.176.000

50
N
M
L
K

J

I
H

5o
75
100
125
15o

--500

I
1

I
1

I

1

34

--53
---

-----

---

642.600

87

1
3

31.200
79.200
9
10
10

---

--110.400

4

M
L
K

10
15
25

361
56
96
38
9

50

--312.000

8

---

1.488. 000

----1.891.200

---36.000

~
"'

194.400 Os cargos da classe inicil
o
180.000
o
desta carreira serão pr~
156.000
enchidos à medida q'l e "'

-----566.400

----

.

235

---

1.123.200
1.478.400
2.073.600
684.000
140.400

-----5.499.600

------

42.000
9
2

"

184.800

8

226.800

---

---

612.000

' g~

s
suprimidas
fo1·em
funções de Médico Ca

T.S.M.

168.000
144.000

---

360.000
468 .. 000
660.000

30
··--

1. 980.000
2.160.000
2.250.000
2.34-0:000

1

Procurador . . . N

--I
1

1. 560.000

---

Ü;)

:r:

140.400
316.800
32.400
153.000

9
24
3
17

4
4

10.290.000

Observações

I

---

---

--

Vagos
Cr$

11

1

Oficial Administrativo . . . . .

I

Excedentes
Cr$

Fixos

--11

324.000
62.400

----386.400

"
~
"co
~

Os cargos desta carreii a o

da

cla~~e

inicial seú o

preenchidos· à medk a
quz forem suprimidos· '
cargos excedentes dr s
classes N e ·M.

""""'-"" .....~

i í - ()UADRO SUPLEMENTAR
..,_

__,_,,..

~~~;

O:..o--r~~,_,,..

-

··-·

,-_

.. ....,.......,.....,.

Extintos
Cr$
a)

c~r.-eiras

extir.tas, cujas funções

se~ão

es[}rcidas pot extranumerários

Contínuo

E

4

36.000

D

22

171.600

26 .

207.600

>
,.,
o

m

Servente . , ... '·-· .............. , . , , , ........... , .. , ...... , , , ......•. , ...... , , .

.

b)

D

c

30

12

93.600
198.000

"o

42

291.600

o
o

Ca!gos extb.tos

"'
~

"
8j

Tesoureiro (D. Feders.l e São -Paulo)

N

2

84.000

Tesoureiro (Bahia e R. G. do Sul)

K

2

52.800

"c"

Tesoureiro (Ceará e l"Z. de Janeiro)

K

2

52.800

o

I

1

18.000

Ajt!dante de Tesoureiro (D. Fd::r2J) .................... , . , ..... .

K

4

105.600

Ajudante de TesoTI;:eiro (S. Paulo)

K

2

52.800

G

2

26.400

15

392.400

Tesoureiro (Paraná)

Ajud:mte de Tesourei1·o

(P<:~:-.9.

e Panmá) .. , , . , .. , ...•............

~

"'
:;j

'"
~

"'

I!! Número

-

Rof. de
salá:-ío

Função

6
9
12
15

Art!fice ..............
Artífice ..............
Artífice ..............
Artífice ..............
Artifice ..............
Ascensorista ..........
Ascensorista ' .........
Asc:ensodsta ..........
Ascensorista ' .........
Ascensorista ..........
Ascensorista ..........
Contabilista Aux. .....
Contabilista Aux.
Contabiiista Aux.
Contabilista Am:, .....
Contabilista Aux. .....
Guarda
' ............
Gu9.rda ..............
Guarda ..............
Guarda
Gu3rda ..............
1\IIotorista ............
II/Iotorista ............
Motorista ............
l\1otorista .............
Motorista ............
.........
Mensageiro
1\IIensageiro ...........
...........
]\'iensageiro
. ..... . ...
Iviens2.g:;áro

H~

Mense.gein~

2
3
4
5
6
2

"

3
3
4
5
5
12
20
25
30
2
4
6
8
10
2
3
4

5
6

.....
.....

.

..........

•

'

t

~

•

'

:

14
13
12
11
10
12
11
10
9
8
7
23
21
19
17
15
10
9
8
7
6
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

«·

TABELA ORDINAR!A DE MENSALISTAS
Salário
mensal

c,$

750,00
700,00
650,00
600,00

550,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
1. 200,00
1 100,00
1. 000,00
900,00
800,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
800,00
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500.00
450,00
400,00
3!;0,0Q

c,s

18 000
25.200
31.200
36.000
39.600
15.600

14.400

~

O>

Despesa
anual

Observações

rl

Tôdas

as

funcões

desta Série Funcional estão

vagas e podem ser preenchidas imechatamente.

UoOda"'"'~"môo
""'"'
funções
refe,ência "12"moemO~'
e 1 (uma) da
referêncía "lO". As demais estão vagas, ficando 2 >
cl
(duas) destas para serem preenchidas à me- o
di.da que forem suprimidas as funções de As- m
censorista da T. S . M ,

19.800
18.000
21 600
28 800
72.000
158.400 {As funções desta Séde Fundonal se,ão p'eenchidas
à medida que forem suprimidas as funções
240,000
de Contabilista Auxiliar da T. S. M.
270.000
288.000
13.200
24.000 r Tôdas as funções desta Série- F~ncional estão
32.400 l vagas e podem ser preenchidas imediatamente
38.400
42.000
19.200
27.000 f Dcstn Série Funcional estiio preendli.das 2 (duas)
funções da referência "15", As demais estão va33.600
gas e poàem ser p:reenchidas imediatame~te.
39.000
43.200
39.600 { Tôdes as funções desta Sécie Fundona1 estão vagas.
30 (trinta) delas, por~m, serão preenchidas à
54.000
m~dida que forem suprimidos os cargos de
64.800
Contínuo do Quzd;o Suplementar e as funç6es
72.000
t?-e Contin11o da T ·~·M:
·
75.600

1
l

"

o

'd

o

"'"
"'"
~

'co"
j
o
"'

Número -

3
5
6
8

16
40
3
5
6
3
20
30

Função

Operador
Operador
Operador
Operador
Operador
Operador
Operador
Operador
Operador
Operador
Pr~t,

Ref. de
salário
14

EspE!cializado
Especializado
Especializado
Especializado

de Escritório
de Escritório
de Escritório

13
12
11
10
9
21
19
17
15
9

50

Prat.
Prat.

20
30
40
60
90

Sérvente
Servente
Servente
Servente
SE:rvente

10

2
3
4

Tel8fonista
Tc:!efonista

11

5
6

Telefonista
Telefonista

4

Tesoureiro
Tesoureiro
Te-wureiro
Tesoureiro

5
5
6

722

8

7
9
8
7

6

10

Teldo~üsto.

9
8
Aux.
Aux.
Aux.
Au:<.:.

7
17
15
14
'13

Salário
mensal

c,$

Despesa
anua1

Observações

C,$

750,00
700,00
650,00
600,00
550,00

27.000
42.000
46.800
57.600
105 600

500,00

240.000

1. 100,00
1.000,00
900,00
800,00

39.600
60.000
64.800
76.800

500,00
450,00
400,00

120.000
162.000
240.000

550,00
500,00
450,00
400,00
350,00

132.000
180.000
216.000
288 000
378.000

I
1

14 400

I
~

600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
900.00
800.00
750,00
700,00

19.800

24.000
27.000
28.800

43.200
48.000
45.000.
50.400
4 691.400

( Tôdas as fur.ções desta Série Funcional estão vagas
l e podem ser preenchidas imediatamenú:o.

Tôdas as funções desta Série Funcional estão vagas >
e pedem ser preer.chidas imediatamerJtt;.

I
f

l

Tôdas as -funçÕ:?s desta Série Funcion81 estão vage.s
e j::Cdem ser preenchidas imediutame"Jte.

3

m

"

0

6

""

Das fm;ções vogs.s desta S. F., ( 6 da referência ~
"8", 60 da referênci:J "7" e 90 da referência t_;j
1
'6"), 109 serão preenchidas à medida que forem ~
suprimidos os cargos de Servente do Q. S. e as §
funções de Servente da T. S. M.
:j

Desta Série Funcional e:otão preenchidas 3 (três)
funcões da referência "10". As derr:ais est-ão
vag~s, sendo que 5 (cinco) serão preenchidas à
I medida que fo;em suprimid2s as funções de Te~
L lefonista da T.S.M.

6

Tód.s.:; as funções desta Série Funcionnl e~ti:w vagss
e podem. ser preenchidas imediatan-letJte.

I

..
w

...,

"'ti.;

IV- TABELA SUPLEMENTAR DE MENSALISTAS
N(unBro 2
18

11

Função

A~censo:cista

Salário mens8l
Cr$

Despesa anual

... , , . , . , ,

700,00

16.800

Assist. Jurídico . , .. , ..

2.200,00

475.200

Assist.

1 .800,00

237.600

Ju:-ldko

Observações

C•·$

rEstas

~

l

{

funçõe-s correspondem a 18 Procuradores,
cbsse K, admitidos sem comprovação de hapi~
litação.

Este:s funções cotrespondem a 11 Procuradores,
cl2sse J, admitidos sem comprovação de habilitação.

~

g
tj

879

Anx.

de Escr-itório

...

750,00

7.911.000

Estas funções correspondem· a 200 Escriturários, o
ch:sse E, e 679 Dactilógrafos, classe E, admitidOs o
{
o
~em comprovação de habilitação,

"

"'"

"'

r Este,s funções cmrespondem a 2 Calculistas, classe ~

Cal2ulista

2

92

Contabilista Aux.

4

Contínuo . ,_ ...•.......

8

Desenhista

1. 500,00

36.000

1. 100,00

1. 214.400

700,00

33.600

1. 500,00

144.000

~

l

I, adrnitidos
litação.

sem

comprovação

de

habiliN

(Estas funções em-respondem a 92 Contadores,
cla:se G, admitidos sem comprovação de habil toçao.

~

( Esü:s funções correspondem a 8 Desenhistas,
classe I, admitidos sem comprovação de habilitação.

i
l

§

~

Número -

Função

Sz.lário mensal
Cr$

Despesa anl'"'"' 1.

Observações

Cr$

Í Estas fu:nções correspondem a 11 Engenheiros,

11

Engenheiro

2. 200,00

290.400

i
l

ela~~-"! K, admitidos sem comprovação de habilitação.

Í Estas funções
4

4

15

Estatístico ........... .

Médico

Méd:~·a

1.500,00

2.600,00

2. 200,00

72.000

124.800

396.000

2

Servente

600,00

14.400

29

Serven~e

550,00

191.400

36

ServGn'~e

500,00

216.000

550,00

33.000

5 Tele.fodsta
1. 122

11.406.600

~

correspondsm a 4 Estatísticos,
cbsse I, admitidos sem comprovação de habi- >

l rit<:çao.
-

§?>-3

rEstas

g

l

"

1

funções correspondem a 4 Médicot~, classe L, admitidos sem comprovação de habilitação.

Estas fu:1ções correspondem a 15 Médicos, classe K, admitidos sem comProvação de habil litsçã0

.I

"

o

"'
""

;
Çi

"'
""
~
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ATOS DO PODEI\ EXECU'l'IVO

DECRETO N. 0 14.905-

DE

29

DE

FEVEREIRO

DE

1944

fiJtezoa- a Tabeía Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista e suprime
a Tabela Numérica Suplementar de ExtranwneráJ:io mensalista do Serviço de Comunicações, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da: Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a· Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista do Servico de Comunicações, da Diretoria G-e1·al da Fazenda Nacional, do Ministé;io da Fazenda.

Art. ~.° Fica transformada na função de auxiliar de escritório, referência XI, e incluída na Tabela a que se refere o artigo anterior, uma função
de auxiliar, da mesma referência, da Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário mensalista do Serviço de Comunicações, que continuará preenchida pelo respectivo ocupante.
Art. 3.° Fica supdmida a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário mensalista do Serviço de Comunicações.
Art, 4-. 0 Da despesa com a execução do disposto no art. 1.0 dêste Decreto, na importância de Cr$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos
cruzeiros) anuais, Cr$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros) correrão à conta d2.
Verba 1 ~ Pessoal, Consignação li Pessoal Extranumerário, Subconsignacão OS Mensalistas e Cr$ 293.400,00 (duzentos e noventa e três mil e
G_uatrocentos cruzeiros) à conta de destaque de parcela correspondente da
Subconsignação 0 8 - Novas admissões, etc., da mesma Verba e Consignação,
do Orçamento do Ministério da Fazenda para 1944.
Art. 5.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 55. 0

·da República.
GE1'ULIO VARGAS.

A, de Souza Costa ,

iVIIN!STÉR!O DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DA FAZENDA NACiONAL
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I
Séries funcionais

Referência

II Tabela
I

Número
de
fl,mções

Séries funcionais

Referência

Tabela
:>

ó

"'

I
Auxiliar de Escritório .... ,

3

1

Auxiliar

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

XI
XI

I Ordináda
Suplem.

}

Auxiliar de Escritório ... , ..

X

Ordinária

7

5

Auxiliar de Escritório ... , ..

IX

Ordinária

8

Auxiliar de Escritório .. , ...

9

I

Auxiliar de Escritório

....

VIII

Ordinária

VII

Ordinária

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

4

4

5

"o

Auxiliar de Escritório

.

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

12
20

II

.........................
.........................
. ................... ·····

'd

XI

Ordinária

X

Ordinária

IX

Ordinária

VIII

Ordinária

VII

IOrdinária

VI

Ordinária

o

"'"
"
"'"'
""'d
8

~

Praticante de Escritório

==.

I

11

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

12

.. ... ... .. ... ...... ... .. .I

v I Ordinária

I....
~

~.

- -"'
~
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 14.906 -

DE

29

1944

DE FEVEREIRO DE

Autoriza que ·o Ginásio do Estado, com sede em Sorocaba, no Estado de São
Paulo, funcione como colégio
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 14.907 -

DE

29

1944

DE FEVEREIRO DE

Autoriza que o Ginásio Melo e Sousa, com sede no Distrito Federd, funcione
como colégio

O Presidente da Rrspública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei org2nicf:l· do -ensino secundário e do Decreto-lei n. 0 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio Melo e Sousa, com sede no Distrito Federal, fica
autorizBdo n funcionar corr.o colégio,
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de que
tTata o artigo anterior passa a ser Colégio Melo e Sousa.
Art. 3.0 O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido no
Colégio Ivielo e Sousa, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e _científico, como regime de inspeção preliminar.
Art. 4.0 RevogarU-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Gustavo Ca.punema..

DECRETO N. 0 14-.908 -

DE

29

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Henrique Pinto Vieira e pesquisar qua.rtzú e
associados no município de Goiaz, do Estado de Goia.z
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o .:wtigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Dec>eto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriu:do o cidadão brasi1eho Henrique Pinto Vieira a
pesquisar qumtzo e associados numa área de cinqüenta e dois hectares setenta
ares e sessenta e sete centiares (52,7067 ha), situada no lugar denominado
Morro Preto na Fazenda Novo Horizonte, distrito de Buenolândia, do município de Goiaz, do Estado de Goiaz, e delimitada por um trapézio que tem
um. vértice a duzentos e cinqüenta metros (250 m) rumo dezesseis grcms
sudeste ( 16° SE) magnético da foz do córrego Aperta Mão, afluênte do rio
Vermelho e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimeP.tos
e rumos magnéticos: quatrocentos e sessenta e oito metros (468 m), oitenta
e nove graus que.renta e cinco minutos nordeste ( 89° 45' NE): oitocentos
e oitenta metros (880 m), trinta e cinco gnms sudeste (35° SE); novecento::-:
e setenta metros ( 970 m), oitenta e nove graus quarenta e cinco minutm
sudoeste (89° 45' SW); setecentos e vinte e três metros (723 m), trinta minutos noroeste (30' NW),
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e trinta cruzeiros (Cr$ 530,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em

co~trário.

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 14.909 -

DE 29 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Abelardo de A-mujo a pesquisar amianto
e associados no município de Pomba, do Estado de 1\iinas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.

1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Abelardo de Araujo

a pesquisar amianto e associados em terrenos do imóvel denominado Fazenda

Cachoeirinha, situada no distrito e município de Pomba, do Estado de Minas
Gerais, numa área de treze hectares (13 ha), delimitada por um polígono
mistilíneo tendo um vértice à margem esquerda do Rio Pomba e à distância
de setenta metros ( 70 m) no rumo magnético cinqüenta e três graus noroeste (53° NVJ) do canto Oeste (W) do prédio da Usina Elétrica da Companhia Luz e Fôrça Cataguazes - Leopoldina e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e trinta
metros (330m), vinte e sete graus e trinta minutos nordeste (27° 30' NE);
trezentos metros (300 m), quarenta e oito graus e trinta minutos noroeste
(48° 30' N\'V); trezentos e trinta metros (330 m), sessenta e três graus
!'JUdoeste ( 63° SW), atingindo a margem esquerda do rio Pomba1 por essa
margem para jusante na extensão de quinhentos metros (500 m), Dté o
ponto de p~rtida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có,digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
Cal. de Leis -
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DECRETO N;0 14.910 -

DE

29

DE

FÉVEREIRO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro _Raimundo Vital de Paula, a _pesquisar mica

8

associados no município de Glória, do· Estado de Minas Gerais

O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decre~o-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Raimundo Vital de Paula
a pesquisar mica e ·associados numa área de vinte e nove hectares (29 ha),
situada na fazenda Pau Mulato, distrito e município de Glória, do Estado de
Minas Gerais, e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice na
confluência dos córregos Pau Mulato e Oliveiras e cujos lados a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e
vinte e oito metros e cinqüenta centímetros (628,50 m), dezessete graus
e quarenta e cinco minutos nordeste (17° 45' NE); quatrocentos e noventa
e nove metros e cinqüenta centímetros ( 499,50 m), oitenta e oito graus sudoeste (88° SW); sei:enta e sete metros'(77 m), treze graus e trinta minutos
sudoeste ( 13° 30' SW); duzentos e setenta e sete metros e quarenta centímetros (277,40 m), quarenta e cinco graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (45° 45' SW); quatrocentos e dez metros (410 m), quarenta graus
e quinze minutos sudeste ( 40° 15' SE): duzentos e cinqüenta e quatro metros
e noventa e cinco centímetros (254,95 m), oitenta e oito graus e quarenta e
cinco minutos sudeste (88° 45' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art. 3.0 O t-ítulo da autorização de pesquisa, que será uma via aut&ntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, l23. 0 da Irldependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 14.911- DE 29 DE FEVEREIRO DE 1944

Prorroga o pra%o a que se refere o n. 0 li do art. 2.0 do Decreto n.O 10.917;
de 25 de novembro de 1942, que outorgou a Usinas de Raspa e Fa~
rinha, de Responsabilidade Limitada, concessão para aproveitamento de
energia hidráulica de uma cachoeira, situada no rio da Glória, distrito
de Carazinho, município de iF,ual nome, Estado do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o que requerem as "Usinas d~ Raspa e Farinha, de Responsabilidade Limitada", decreta:
Art. 1° Fica prorrogado por cento e oitenta ( 180) dias o prazo a que
se refere o n. 0 11 do art. 2.0 do Decreto n.O 10.917, de 25 de novembro
dà 1942, que outorga concessão a "Usinas de Raspa e Farinha, de Respon~
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8abiiidado Limitada", aproveitamento de ehergia hidráulica de uma cachoeira,
situad.t no do da _GlóTia, distrito de Carazinho, município de igual nome,
E.stado do Rio Grande do Sul.
Pcrágrafo únicO. O prazo a que se refere· êste artigo poderá ser prorrogad:> por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Aguas do
Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art, 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as di~posições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independênc;ia e 56.0
da República,
GEl'ULIO

VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N.0 14.912 -DE 29 DE FEVEREIRO DE 1944

Outorga -à Companhia Mineira de Eletricidade concessão para o aprov(!itamento
de energia hidráulica da cachoeira denominada "]oasal", situada no rio
Paraibuna, distrito de Juiz de Fora, município de igual nome, no Estado
de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de Águas
(Decreto n. 0 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 É outorgada à Companhia Mineira de Eletricidade, respeitados
.os direitoS de terceiros anteriormente adquiridos, concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica da cachoeira "Joasal", situada no rio
Paraibuna, distrito de Juiz de Fora, município de igual nome, no Estado de
Minas Gerais .
§ 1.0 O aproveitamento inicial será de cinco mil seiscentos e vinte e
_dois ( 5. 622) kw, correspondente à altura de queda de sessenta e oito metros e trinta centímetros ( 68,30 m) e à descarga de oito mil e quatrocentos (8.400) litros por segundo.
§ 2.0 O aproveitamento destina-se à produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica na zona da concessionária.
Art. 2.0
obriga-se a:

Sob pena de caducidade do presente título, a concessionária

I - Registrá:-lo na Divisão de Águas, dentro do prazo de trinta (30) dias
ap6s a publicação.
II - Apresentar, em três (3) dias, dentro do prazo de um (1) ano,
contado da data do registro dêste Decreto, na Divisão de Águas.
a) dados sôbre o regime do curso dágua a aproveitar principalmente os
·relativos à descarga de estiagem e à de cheia bem como à variação do nível
dágua a montante e a jusante da fonte de energia -a ser aproveitada;
b) planta, em escala razoável, da área onde se fará o aproveitamento
de energia, abrangendo a parte atingida pelo remanso da barragem, e perfil do
rio a montante e a jusante do local do aproveitamento;
c) método do cálculo da barragem, projeto, épura, justificação do tipo
adotado, dados geológicos relativos ao terreno em que será construída a bar_r1;1gem, cálculo e dimensionamento das comportas, adufas, tomada dágua e canal
de derivação, seções longitudinais e transversais, orçamento; disposições que
assegurem a conservação e a ·livre circulação dos peixes;
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d) conduto forçado: cálculo e justificação do tipo adotado, planta e per•
com tôdas as indicações necessárias e observância das escalas seguintes:
para as plantas, um por duzentos (1/200), para .os perfis, horizontal, um por
duzentos (1/200) e vertical, um por cem (1/100) cálculo e desenho do assen
tamento e fixação dos blocos de ancoragem, orçamento;
e) edifício da usina: cálculo, projeto, orçamento; turbina:- justificação do
tipo adotado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 114 ou
1/8 até plena carga, indicação da velocidade característica de embalagem
ou disparo, sentido de rotação e indicação da velocidade com 25, 50 e 100
por cento de carga; características de seu regulador e apaú>Jhos de medição;
desenho da turbina e discriminação do tempo de fechamento, canal de fuga;
orçamentos respectivos;
i) geradores: justificação do tipo adotado; potência, tensão, fator de po~
tência, rendimentos em diferentes cargas com COS 0 = 0,8, frequência de 60
ciclos;
g) excitatriz, tipo potência, tensão, rendimento, acoplamento;
h) transformadores, as mesmas exigências feitas quanto aos geradores;
i) esquema das ligações, indicação da linha de alta tensão, e de trans~
missão, para-raios, bobinas de choques, cálculo mecânico e elétrico da linha
de transmissão com o fator de potência igual a 0,8, para perda de potência;
tensão na partida e na chegada; distância entre os condutos, projeto dos postes; distribuição; orçamento;
j) memorial justificativo, incl!Jindl:l orçamento global e detalhado de tôdas
as partes do projeto, bem como das d~sapropriações a fazer.
'

..fil,

4

III - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica
que forem determinadas pela Divisão de Águas.
IV - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
sessenta (60) dias, contados da data em que for publicada a aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura,
V - Apresentar o mesmo contratp à Divisão de Águas, para os fins de
!l'egistro, até sessenta (60) dias depois de registrado no Tribl.J.nal de Contas.
PMágrafo único. Os prs. zos a que se refere êste artigo poderão. ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águs!S do
Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta. concessão será preparada
pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 4,0 A concessionária fica obrigada a construir e manter nas proximids.•des do local do aproveitamento, onde e desde quando for determinado
pela Divisão de Águas, as instalações necessárias a observs.•ções linimétricas e
medições de descarga do curso dágua- que vai utilizar, e a realizar ~s observações de S.•côrdo 'com as instttiçÕes da mesma Divisão,
A~t .. 5.0 A presente conces-São vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contOOos da data do registro· do respectivo contrato na Divisão de Águas,
Art. 6. 0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão,- em função da indústria, concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transformação
e distribuição de energia elétrica..
Art. 7.0 As tabelas de preços de energia serão fixadas pela Divisão d&
Águs.'s, no momento oportuno, e trienalmente revistas,. de acôrdo com o dis-posto no art, 180 do Código de Águas.
Par~grafo único, As atuais tabelas de preço de energia fornecida pela
conce:>sionária serão mantidas até que, pela Divisão de Águs..os, sejam determinadas as que deverão vigorar no primeiro período de tarifS~s.
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Art. 8. 0 Para a manutenção da integridr«le do patrimônio a que se refe-

re o art. 6.0 do presente Decreto, será criada uma -reserva, que proverá às
renovações determinadas pela depreciação ou impostas por ocidentes.
Parágra·fo único. A constituição dessa reserva, que se denominará 11reserva de renovação", será realizada por cotas especiais que incidirão sôbre
as tarifas, sob forma de percentagem. Estas cotas serão determinadas, tendo-se
em vista a duração média do material, a -cuja renovação a dita reserva terá
que atender, podendo ser modificadas trienalmente na época da re"(isão das
tarifas.
Art. 9.° Findo o prazo da concessão, o patrimônio desb::.•, constituído na
forma do art. 6.0 , reverterá -para o Estado de Minas Gerais, sendo a concessionária indenizada, de seu investimento ainda não smortizado, na base
do custo histórico, deduzida a ref?erva de renovação, a que se refere o pará~
grafo único do artigo precedente.
§ 1. 0 Se o Estado de Minas Gerais não fizer uso do seu direito a essa
reversão, C31berá à concessionária a alternativa de requerer ao Governo Federal
seja a concessão renovada pela forma que, no respectivo contrato, deverá estar
prevista, ou de restabelecer, no curso dágua, às suas expensas, a situação
anterior 2!0 aproveitamento concedido.
§ 2. 0 P~ra os efeit'as do parágrafo anterior, fica a concessionária obrigada
a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Esta·do de Minas
Gerais e a entrar com o requerimento da prorrogação da concessão ou o de
desistência desta, até seis (6) meses a-ntes do término do respectivo prazo.
Art. 10, A concessionáriZI gozará, desde a data do registro a que se
refere o art. 5.0 , do presente Decreto, e enquanto vigorar esta concessão,
doS favores constantes do Código de Águas e da."-S leü, especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente Decreto entra em vigor na data
revogedas as disposições em contrário.

da~

sua publicação,

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independêncis.• e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.Iles.

DECRETO N.0 14.913- DE 29 DE FEVEREIRO DE 1944

Autodza a Companhia Paulista de Fôrça e Luz a construir uma linha de
transmissão, de 33. 000 volts, entre a cidade de Pompéia e a vila de Quin·
tana, no município de Pompéia, no Estado de São Paulo, e duas sub-estações
transformador as
O Presidente da República, ·usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 2.0 do Decreto-lei
n.0 2. 059, de 5 de março de 1940;
Considerando que o Conselho N acionai de Águas e Energia Elétrica
reconheceu a conveniência da medida requerida pela interessada, decreta ;
Art. 1.0 A Companhia Paulista de Fôrça e Luz fica autorizada a construir :
I - Uma linha de transmissão, de 33.000 volts, e com a extensão de
15,3 Km, entre a cidade de Pompéia e a vila de Quifltana, ambas no município
de Pompéia, no Estado de São Paulo;
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li - Duas sub-estações transformadoras, respectivamente nas Vilas de
Pompéia e de Quintana, no referido município.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada
obriga-se a :
,I - Registrar êste título na Divisão de Águas, do Departamento Na.;.
cional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de trinta
(3'0) dias a :Partir da sua publicação.
11 - Apresentar à mesma Divisão de Águas dentro do prazo de sessenta
dias, os estudos, projetos e orçamentos respectivos.
III - Iniciar e concluir as obras nos prazos que, pelo Ministro da Agricultura, forem determinados, após a aprovação dos referidos estudos, projetos
e orçamentos.
Parágrafo único. Os prazos de que trata êste artigo poderão ser prorro.
gados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a mencionada Divisão
de Águas.
Art. 3.0 O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
,
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1944, '123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sf!IIes.
DECRETO N.0 14.914Prorro~a,

DE

1

DE

MARÇO

DE

1944

por mais 6 meses, o prazo fixado no art. 8.0 do Decreto n.O· 11.678,
de 18 de fevereiro de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo Único. Fica prorrogado, por mais seis meses, o prazo fixado no
artigo 8.0 do Decreto n.O 11.678, de 18 de fevereiro de 1943, para uso dos
tipos uniformes de sobrecartas e papel de carta para correspondência aérea.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 0 14.915 -

DE

1

DE

MARÇO

DE

1944

Faz pública a adesão, por parte do Govêrno de Sua Majestade Britânica do
Reino Unido, em nome dos Bahamas, à Convenção lnteramericana de
Radiocomunicações, firmada em Havana em 1937
O Presidente da República faz pública a adesão, por parte do Govêrno
de Sua Majestade Britânica do Reino Unido, em nome dos Bahamas, à COn·
venção Interamericani:t de Radiocomunicações, firmada em Havana em 1937,
conforme comunicação feita ao Ministério das Relações Exteriores pela -Repartição Interamericana de Rádio, por nota de 13 de janeiro do corrente ano.
cuja tradução oficial acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
·
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
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DECRETO N. 0 14.916 -DE 1 DE MARÇO DE_ 1944

RetifiCa o artigo 1.0 do Decreto n.O 13 .. 636, de 22 .de. outubro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuiç~o que lhe confere o artigo 74, letra a da . Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de jaiieiro de 1940 (Código de Minas), decreta.:

Art. 1.° Fica retificado o artigo primeiro ( 1.0) do Decreto número treZe
mil seiscentos e trinta e seis (13-.636), de vinte e dois (22) de outubro de
mil novecentos e quarenta e três ( 1943), que autoriza os- cidadãos brasileiros
José Félix Daibes e Jorge Felix a pesquisar mica e associados no lugar deno.,.
minado Califórnia, no distrito de Paraísinho, município de Cambuci do Estado do "Rio de .Janeiro, o qual passa a ter a seguinte redação: Ficam autorizados os cidadãos brasileiros José Felix Daibes e Jorge Felix a pesquisar
mica e associados no lugar denominado Califórnia, no distrito de Funil, município de Cambuci, do Estado do Rio de Janeiro, numa área de sessenta
hectares (60 ha) delimitada por um retângulo tendo um vértice à distância
de çento e cinqüenta metrÓs ( 150 m) no rumo magnético seis graus quarenta e cinco minutos sudeste (6° 45' SE) da confluência dos córregos da
Califórnia e da Máquina e os lados, que partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentoS e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) vinte
e seis graus trinta minutos nordeste (26° 30' NE), ·mil e duzentos metros
(1.?00 m) sessenta e três graus trinta minutos sudeste (63° 30' SE), respectivamente.
Art. 2.0 A presente alte>ação de decreto não fica sujeita a pagamento de
taxa na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1944,
República.-

~23.0

da Independência e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailm;.

DECRETO N. 0 14.917 -

DE

1

DE MARÇO DE

1944

Declara sem efeito a autorização conferida a Magnesita S, A. pelo Decreto
n. 0 8, 652 de 30 de janeiro de 1942 para pesquisar á.gua mineral no município de Brumado, do Estado da Bahia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o· ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica- declarada sem efeito a autorização conferida a Magnesita
S. A. pelo Decreto número oito mil seiscentos e cinqüenta e dois ( 8. 652)
de trinta (30) de janeiro de mil novecentos e quarenta e dois (1942), para
pesquisar água mineral em terrenos localizadós na Serra das Éguas, _município de Brumado, do Estado da Bahia.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56o0
da República.
GETULIO V ARGA~ ..

Apolonio Saller3.
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DECRETO N. 0 ,14.918 -

DE

1

DE MARÇO- DE

1944

DeClara sem efeito a autorização conferida a Magnesita S. A. pelo Decreto
n. 0 8.651 de 30 de janeiro de 1942, para pesquisar água mineral no
município de Brumado, do Estado da Bahia

O ~residente da República, usando da atribuição que lhe _confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida a Magnesita
S , A. pelo Decreto número oito mil seiscentos e cinqüenta e um ( 8 . 651) de
trinta (30) de janeiro de mil novecentos e quarenta e dois (1942), para pesquisar água 'mineral em terrenos localizados na Serra das Éguas, ffiunicípio
de Brumado, do Estado da Bahia.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal!es.

DECRETO N.O 14.919 -

DE

1

DE MARÇO DE

1944

Decla.1·a sem efeito a autorização conferida a Magnesita S.A. pelo Decreto
n.0 9. 694 de 12 de junho de 1942, para pesquisar água "mine!"al no
município de Brt.rmado, do Estado da Bahia

O Presidente da :República, usando d~ atribuição que lhe confere o artigo 74, -letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica declarada sem efeito a autorização conferida a Magnesita
S.A. pelo ·Decreto número nove mil seiscentos e noventa e quatro (9.694)
de doze ( 12) de junho de mil novecentos e quarenta e dois ( 1942) para pesquisar água mineral em terrenos localizados na Serra das Éguas, município
de Brumado, do Estado da Bahia.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de.. Janeiro, 1 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.&
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N.O 14,920 Decla~ta

DE

1

DE MARÇO DE

1944

sem efeito a autorização conferida a Magnesita S.A. pelo Decreto

n. 0 8. 942 de 4 de março de 1942, para. pesquisar água mineral no
município de Brumado, do Estado da Bahia

.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0 artlgo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autoriZação conferida a Magnesita
S.A. pelo Decreto número oito mil novecentos e quarenta e dois (8.942),

ATOS DO PODER EXECUTIVO

361

de quatro ( 4) de março de mil novecentos e quarenta e dois (1942) para pesquisar água mineral em terrenos localizados na Serra das Éguas, muhicípio
de Brumado, do Estado da Bahia, ·
Art', 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1944, 123.0. da Independência e 56.0
da· República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles,

DECRETO N. 0 14.921-DS 1 DE MARÇO DE 1944
Aprova os estatutos da Companhia de Seguros Marítim,os e Terrestres "Integridade", assim como a mudança do seu nome e awnento do seu capital
social
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere -o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta :

Art. 1.0 Ficam aprovados os estatutos da Companhia de Seguros Maritimos e Terrestres "Integridade", com sede nesta cidade do Rio de Janeiro,
autorizada a funcionar em operações de seguros marítimos e terrestres, pelo
Decreto n.O 4. 949, de 4 de maio de 1872, e carta-patente n. 0 10, de 12 de
junho de 1902, conforme deliberação da assembléia geral extraordinária de ~cio
nistas, realizada a 29 de julho de 1943, inclusive mudança do nome pa;a
Companhia Integridade de Seguros Gerais, bem como o aumento do capital
de Cr$ 1. 000, 000,00 para Cr$ 1. 500. 000,00, deliberado e aprovado, respectivamente, pelas assembléias gerais extraordinárias de acionistas, realizadas a 22
de maio e 1 de julho de 1942.
A1t. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que
alude o presente décreto.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 14.:922-DE 2 DE MARÇO DE 1944
Aprova os novos estatutos da "Aliança da Bahia Capitalização S .A.", adotados
pela assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 3 de abril
de 1943.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam apTovados os novos estatutos da "Aliança da Bahia Capitalização S.A.'', com sede na cidade do Salvador, Estado da Bahia, autorizada
a funcionar em operações de capitalização de economias pelo Decreto n.O 22 .488,
de 22 de fevereiro de 1933, conforme delib_eração da assembléia geral extraor~
dinária de acionistas, realizada a 3 de abril de 1943.
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Art. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regula~
mentos. vigentes, ou que vierem á vigorar, sôbre o objeto da autorização a que
alude o presente decreto.
Art. 3.0 Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
DECRETO N.0 14.923-DE 2 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a extensão das operações da Sociedade Mútua Catarinense de Seguros
de Fogo e de Transportes Terrestres e Marítimos e aprova seus novos estatutos, adotados pelas as_sembléias gerais extraordinárias de associados, realizaé:las a 13 de ag8sto de 1942 e 31 de maio de 1943, inclusive a mudança
do nome para Sociedade Mútua Catarinense de Seguros Gerais e o aumenro
do fundo iniciql para CrP 1. 000. 000,00
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a estender as suas operações, a todo o território
nacional e aos demais ramos elementares de que trata o art. 40, n. 0 I, do
Decreto-lei n. 0 2. 063, de 7 de março de 1940, a Sociedade Mútua Catarinense
de Seguros de Fogo e de Transportes Terrestr2s e Marítimos, com sede na
cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, autorizada a funcionar no referiâo Estado, em operações de seguros contra riscos de fogo, raio e suas Conseqüências, e transportes terrestres, fluviais e marítimos, pelo Decreto n. 0 2.507,
de 16 de março de 1938.
·
Art. 2.° Ficam aprovados os novos estatutos da Sociedade,· adotados pelas
assembléias gerais extraordinárias de associados realizadas ·a 13 de "agôsto
de 1942 e 31 de maio de 1943, inclusive o aumento do fundo inicial para
Cr$ 1. 000. 00:::1,00 e mudança do seu nome para Sociedade Mútua Catarinense
de Seguros Gerais.
Art. 3.0 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que -vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que
alude o presente decreto.
Art. 4,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da Independ~ncia e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
DECRETO N.O 14.924 -

DE 2 DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Gomes da Silva a lavrar jazida de calcita
no município de Cerro Azul, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, ds.• Constituição e· nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizOOo o cidadão brasileiro João Gomes da Silva a
lavrar ja.zid6l de cc.•lcita, em terrenos situados na fazenda denominada Corriola,
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no dis:rito de Rio Branco, município de Cerro Azul, do Estado do Pamná,
numa area de cem hectares ( 100 ha) delimitada por um retângulo tendo um
vértice situado à' distância de mil ~ duzentos metros ( 1. 200 m), no rumo
magnético vinte graus nordeste ( 20° . NE) da barra do córrego Brumado no
rio· Córriola e cu~os l&dos co~lVergentes no vértiCe considerado têm, respectivamente os segumtes compnmentos e rumos magnéticos: dois mil metros
(2.000_ m), vinte gn:.•us· sudeste (20° SE), quinhentos metros (500 m), setenta graus nordeste (70° NE). Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e
dos s•rtigos 32, 33, 34 e suas aHneas, s•lém das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente menciona-das neste Decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado & recolher aos
cofre;; públicos, na· forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no a•rt. 68 do Código
de-Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrige.oções q11e lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caducru
ou nula, na Íorma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art, 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo pm-a os fins da lavra; na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
:Minas.
Art. 5.0 O concessionano da ã:outorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorizb.<eão de hwra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minerzl do
Iviinistério da Agdcultum, após o pagamento da tax3! de dois mil cruzeiros
(Cr$ 2.000,00).
A1·t. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 ds.• Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS .

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 14.925 -

DE 2 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasi{ei::o Luiz de Lima Tavares a lavrar jazida de cassi~
terita e associados no ínunicípio de São João del Rei, Estado de Minas
Gerais
O Presidente da I~epública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, ds. Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina·s), decreta:
Art. 1.° Fica E.'Utorizado o cidadão brasileiro Luiz de Lima Tavares a
lavrar jazida de cassiterita> e associados em terrenos situados no lugar denominado Santa Rita no distrito de Santa Rita do Rio AbE..i:m, ffiunicípio de
São João de! Rei, do Estado de Minas Gerais, nu.ma área de duzentos e
trinta e três hectares (233 ha), delimitada por um polígon_o -tendo o primeiro
{1.0 ) vértice coincidindo com o marco quilométrico cento e dezoito (Km 118)
da linha na Rêde Mineira de Viação e o vértice número quatro ( 4), contado na ordem da descrição abaixo situado à distância de três mil metros
(3.000 m), rumo magnético setenta graus noroeste (70° NW) do marco

3M

ATOS DO PODER EXECU'flVO

quilométrico cento e quatorze (Km 114) da linha férrea citada. Os lados do
referido. polígono têm sucessivamente os seguintes comprimentos e T1Jffi03
magnéticos a partir do primeiro (1.0) vértice: três mil metros (3.000 m),
trinta gra:us noroeste (30° NW); mil oitocentos e oitenta metros (1.880 m),
oitenta graus nordeste (80° NE); setecentos e quarenta metros (740 m),
cinqüenta graus sudoeste (50° SW); mil quatrocentos e quarenta riiétros
(1.44Ó m), dez graus sudeste (10° SE); e mil e cem metros (1.100 m), dez
gr:>.'US sudoeste ( 10° SW) , Esta autorização é outorgada mediante ss condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outms constantes
do mesmo Código, não expressamente mencion!,ldas neste Decreto.
Art, 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos._
cofreS públicos, na .forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Mu.nicípio, em cumprimento do disposto no s.•rt, 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrig&ÇÕes que lhe incumbem,. a autorização de lavra será declarada caducs.·
ou nula, na forma dos artigos 3 7 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo p6!ra os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5. 0 O concessionano da autorização será fiS>calizado pelo Departa~
menta Nacional da Produção Minera-l e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título êste. Decreto, que será
transcrito no livro próprio da DiVisão de Fomento da Produção Mine;al do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de quatro mil seiscentos
e sessenta cruzeiros (Cr$ 4.660,00).
Art. 7. 0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Se.lles ,

DECRETO N. 0 14.926 -

DE 2 DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Levy da Silva Panzéra a lavrar jazida de areia
quartzosa na circunscrição de Santa Cruz do Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo_74, letra a, dél Constituição e nos têrmos do necreto~lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Levy da Silva Panzéra a
lavrar jazida de areia quartzosa em terrenos situados na fazenda do Piaí,
na circunscrição de Santa Cruz do Distrito Federal numa área de treze
hectares, dezoito ares e setenta e cinco centiares ( 13,1875 ha), delimitada
por um polígono tendo um dos· vértices à distância de oitocento~ e trinta
e sete metro9. e noventa e um centímetros (837,91 m), rumo magnético oitenta
e três graus e trinta e quatro minutos sudeste ( 83° 34' SE) do marco quilométrico número seis (Km 6) da rodovia Sepetiba-Ss.<Ilta Cruz e cUjos lados
a partir do vértice considerado têm sucessivamente os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: trezentos metros (300 m), vinte e um grarus sudoeste
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(21° SW) duzentos e setenta e cinco metros· (275 m), sessenta e nove
graus sudeste (69° SE); duzentos metros (200 m), sessenta e quatro graus
sudeste (64° SE); trezentos metros (300 m), vinte e seis graus nordeste
(26° NE); duzentos metros (200 m) sessenta e quS~tro grs<Us noroeste
( 64° NW), e trezentos metros (300 m), sessenta e nove graus noroeste
(69° NW), Esta autorização é outorg~da mediante as condições constantes
do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autoriza·ção fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no Z!rt. 68 do Código
de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obriga-ções que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caducS~
ou nula, na forma dos nrtigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo pG.•i'a os fins da lavra, na forma dos mtigos -39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionano da a.•utorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos "favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de l~<Vra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da ,Agricultura, após o paga..mento dê: taxa de seiscentos cruzeiros
(C,$ 600,00).
.
Art. 7. 0 Revogam~se as disposições em contrário.
RiO de Janeiro, 2 de março de 1944, 123. 0 do Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apclonio Salles.

DECRETO N. 0 ·14. 927 -

DE 2 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Silvino Pacheco de Araujo a lavrar jazidas de
quartzo e associad?s no município de Ouro Preto, do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Silvino Pacheco de Araujo
a lavrar jazidas de quartzo e associados em terrenos situados no lugar denominado Mesquita na Serra do Batata!, distrito de São Bartolomeu, município de Ouro Preto, do Estado de MinaS Gerais, numa área de cento e setenta hectares ( 170 ha), delimitada por um hexágono tendo um dos vértices situados à distância de dois mil ·novecentos e trinta metros (2.930 m),
rumo magnético cinqüenta e quatro graus e vinte minutos nordeste ( 54° 20'
NE) da confluência dos ·córregos Mesquita e Jacú e os lados, a partir do
vértice considerado, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos metros (200 m), setenta e cinco graus sudeste (75° SE); quinhentos metros (500 m), quinze graus sudoeste (15° SW); mil metros (1.000m),
setenta e cinco graus sudeste (75° SE); mil e quinhentos metros (1.500 m),
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.quinze graus nordeste (15° NE); mll .e duzentos metros (1.200 m), setenta
e cinco _graus noroeste ( 75° NW); mil metros. ( 1. 000 m), quinze graus .sudoeste (15° SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizaçãó fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado, e ao Município, em cumprimento do disposto no art, 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades · vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e sub~solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depatta~
menta Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71, do mesmo Código.
Art. 6. 0 A autorizs.•ção da lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de três mil e quatro~
centos cruzeiros (Cr$ 3.400,00).
Art. 7.0 Revogam~se as disposições· em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 14.928- DE 2 DE MARÇO DR 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Bonifacio Velloso Vieir-a a pesquisar amianto
no município de São Sepé, do Estado do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, d<!l
29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 ·Fica autorizado o cidadão brasileiro José Bonifacio Velloso Vieira
a pesquisar amianto numa área de trinta e sete hectares e cinqüent~ ares
(37,50 ha), situada no lugar denominado Rincão da Cria Nova, no distrito
e município de São Sepé, do Estado do Rio Grande do Sul e delimitada por
um. hexágono irregular tendo um vértice a cento e· setenta e sete metros e
quàrenta e cinco centímetros (177,45 m), no rumo magnético cinqüenta e
seis graus e quarenta e quatro minutos nordeste (56° 44' NE) do centro do
eixo principal do muro da barragem de Aurelino Baneto Martins, na sanga
Rondinha, e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: seiscentos e quatorze metros (614 m), dezessete
graus sudoeste (17° SW)j trezentos metros (300 .m), trinta graus sudoeste
(30° SW); quinhentos e vinte metros
(520 m), sessenta graus noroeste
(60° NW); trezentos metros (300m), trinta graus nordeste (30° NE); seiscentos e vinte e dois metros (622 m), quarenta e seis graus nordeste (46° NE);
duzentos .e dez metros (210m), sessenta graus sudeste (60° SE).
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada _nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
Art. 3. 0 O título .da autorização de pesquisa, que será uma via -autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 380,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Riu de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apo!onio Saiies.

DECRETO N.0 14.929-

DE

2 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Sociedade Cai Paraná Limitada a pesquisar
calcáreo no município de Curitiba, do E~ta.do do Paraná
O Presidente da . República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,° Fica autorizada a emprêsa de mineração Sociedade Cal Paraná
LirÍÍitada a pesquisar calcáreo numa área de cento e noventa e quatro hectares, oitenta e cinco ares e sessenta e oito centiares ( 194,8568 ha), situada_
no local denominado Sumidouro e Mato Dentro; distrito· de Tamandaré,
município de Curitiba, do Estado do Paraná e delimitada por um losango de mil e quinhentos metros (1.500 m) de lado, que tem um vértice
a quatrocentos e noventa e oito metros e quarenta e seis centímetros
(498,46 m), no rumo mainético sessenta e nove graus e dez minutos noroeste
. (69° 10' NW) do canto sudeste (SE) do prédio no qual está instalado o
fôrno e o depósito de cal da Sociedade Cal Paraná Limitada, e os· lados
convergentes no vértice considerado, e a partir dele, oS seguintes rumos magnéticos: vinte graus sudeste (20° SE) e oitenta graus noroeste (80° NW),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Mina~,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil novecentos e cinqüenta cruzeiros ( C1·$
1. 950,00) e será tra·nscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro,' 2 de março de 1944, 123; 0 da IndependênCia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 14.930 -

DE 2 D~ MARÇO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Francisco de Oliveira Madeira, José Luiz
da Costa Lobo e Vicente Gomes de Carvalho a pesquisar grafita no
município de Itapecerica, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da ati'ibtiição que lhe confere o arwtigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Francisco de Oliveira Madeira, José Luiz da Costa Lobo e Vicente Gomes de Carvalho
a pesquisar grafita, no local denominado Lagoa Grsmde da fazenda ds. Palestina, situ?da no distrito e município de Itapecerica, do Estado de Minas
Gerais, numa área de nove hectares e sessenta ares (9,60 ha), delimitada
por um retângulo tendo uni vértice à distância de cento e noventa metros
( 190 m), no rumo magnético de oitenta e sete graus e quinze 'minutos
noroeste (87° 15' NW) da confluência do córrego da Lagoa Grande com
o rio Vermelho e os lados, a partir dêsse vértice, com os· seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e quarenta metros (240 m), norte
(N), e quatrocentos metros (400 m), oeste (W).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmds estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên·
tica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão dê Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrádo.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 14.931 -

DE

2 DE li'IARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Aurum Felix de Andrade a pesquisar areia
quartzífera no município de Araguari, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro AU.rum Felix de Andrade
a pesquisar areia quartzífera numa área de quatro ares e cinqüenta e um
centiares (0,0451 ha) situada no lugar denorrUnado Engenheiro Bethout,
distrito de Amanhece, município de Araguari, do Estado de Minas Gerais
e delimitada por um quadrilátero rnistilíneo tendo um dos seus vértices
na margem esquerda do rio Paranaíba a cento e oitenta e um metros e
setenta e cinco centímetros ( 181,75 m) no rumo magnético quatorze minutos sud~ste (14' SE) do canto sudeste (SE), à margem esquerda do rio
Paranaíba, da ponte metálica da Estrada de Ferro Goiaz sôbre o mencionado rio, a qual constitui divisa entre os Estados de Minas Gerais e Goiaz;
os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos
e rumos: dez me~ros e cinqüenta centímetros (10,50 m), cinqüenta e três
graus noroeste (53° NW); trinta e dois metros e oitenta e oito centíme-
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tros (32,88 m), trinta e sete graus e trinta minutos sudoeste (37° 30' SW);
quatorze metros e trinta e cinco centímetros ( 14,35 m), cinqüenta e três
graus ,sudeste (53° SE); o. qmrrto (4. 0 ) laáo é constituído pela margem
esquerda do rio Paranaíba no trecho compreendido entre- a extremidade do
último lado retilineo e o vértice inicial de Partida.
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização é

outorgada nos têrmos

estabelecidos no

Art. -3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên-.
tica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Min8ral do Ministério da Agricult.m;a.
Art.

4-. 0

ReVogam-se as .disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 14.932 -

DE 2 DE MARÇO DE 1944

A.utot:iza a emprêsa de mineração Companhia Beneficiamento de lWinerais S. A. a pesqtlisa-r esteatita e associados, no município de ConseIh.eho Lafaiete, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, let:ra a, da ConstituiçBo e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (CódigO d~ Minas), decreta:

A:rt. 1.° Fica autori.z8.da a emprêsa de mineração Companhia Beneficiamento de MiEernis S. A. a pesquisar esteatita e associados, numa área
de trinta· hectares (30 ha), situada na fazenda Valente, distrito de Itaverava
do mun.icíp.io de Conselheiro Lafaiete, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retâr:.gulo tendo um vértice a sessenta metros ~60 m), na
confluência dos .córregos Chácara, e Olhos d'Água, contados sôbre o eixo
dêste último pma jusante, e os lados que partem dêsse vértice com mil
metros (1.000 m), e rumo quarenta e um graus sudoeste (41° SW) magnético, trezentos metros (300 m), e rumo quarenta e nove graus noroeste
( 49° NW) magnético.

Art. 2.0 Esta autcriz:o:ção
Código de Minas.

é

outorgada nos têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pssquisa, que será uma via aut&ntica d&ste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e
será tra:.1scrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do 1Ainistério da Agricultura,
Art,

4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0
da República,

da Independência e 56.0

GETULIO

VARGAS.

ApolotJio Sdlês.
Co!, de Leis -

Vol. II

F. 24
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DECRETO N. 0 14.933 -

DE

2

DE MARÇO· DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Maria Fróis de Oliveira Andrade a comprar
pedras preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto.-!ei n.O 466; de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Maria Fróis de Oliveira
Andrade, residente em Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, a comprar·
pedras pteciosas nos têrmos do Decreto-lei n, 0 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições e:in contrário.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da Independência e 55.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 14.934 -

DE

2 DE MARÇO DE 1944

Autoriza. o cidadão brasileiro Otávio Alves Passos a comprar pedras preciosas
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagam€nto.

DECRETO N. 0 14.935 -

DE

2

DE

MARÇO DE 1944

Dispõe sôóre o reconhecimento da Escola Industrial da Associação Cívica
Feminina, de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra 2, da Constituição, e nos têrmos do art. 60 da lei orgânica do
ensino industrial, decreta :
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento à Escola Industrial da Associação
Cívica Feminina, com sede em São Paulo.
Art. 2.0 O reconhecimento, concedido pelo pr-e~ente Decreto, é limitado
aos seguintes cursos de for-mação profission~l :
I - Ensino industrial básko :
a) Gurso de corte e costura ;
h) Curso de chapéus, flôres e ornatos.
I1 Ensino de mestria :
a) Curso de mestria de corte e costura ;
b) Curso de mestria de chapéus, flôres e ornatos.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da

República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema .
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DECRETO N. 0 14.936-DE 3 DE MARÇO DE 1944
Autoriza a cidadã brasileira Dirce Mendes Medina a pesquisar turfa e sapro~
pelito no município' de Nova lê,ui:!çu, do Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
0

Art. 1.° Fica autorizada a cidz.dã brasileira Dirce Mendes Medina a pesquisar turfa e sapropelito numa área de vinte e seis hectares .e oitenta ares
(26,80 ha), situada no Sítio São Pedro, distrito de Queimados, município de
Nova Iguaçu, do Estado do Rio de Janeiro, delimitada por uma linha poligonal mistilínea que tem um vértice a trezentos e cinqüenta e oito metros e
vinte centímetros (358,20 m), rumo trinta e um graus e trinta e nove minutos
sudeste (31°39' SE) ms.gnético do canto leste (E) da sede do Sítio São Pedro
e os lados, a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
novecentos e quatorze metros e setenta centímetros (914,70 rn), e trinta e
cinco graus e quarenta e oito minutos noroeste (35°48' NW); duzentos e se~
tenta e sete metros e sessenta centímetros (277,60 m), e dezoito graus e oua~
renta e dois minutos nordeste (18°-:J-2' NE); mil cento e noventa e um metros
e noventa centímetros ( 1191 190 m), e trinta e oito graus e quinze minutos su~
deste (38°15' SE); e o trecho da estrada Lagoi.nha~Marapicu compreendido
entre a extremidade dêste último lado e o ponto de partida.
Art. 2.0 Es"ta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
, Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via a'..l.tênt:ica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será tra.ns~
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis~
tério da Agricultura.
Art, 4. 0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56:)
da República.
GETULIO

VARGAs.

Apolonio Sllles.

DECRETO N. 0 14.937-DE 3 DE

MARÇO DE

1944

cid~dão brasileiro Joaquim Batista Barbosa a pesquisar quartzo o
associados no município de Coração de Jesus, do Estado àe Minas Gerais

Autoriza o

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmo8 do Decreto~lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Batista Barbosa a
pesquisar quartzo e associados numa área de noventa e seis hectares ( 96 ha),
situada no local Lageado da Fazenda Buriti de Baixo, distrito de Jequitai, mu~
nicípio de Coração de Jesus, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um
quadrilátero mistilíneo tendo um vértice no ponto de confluência da barroca
da Serrinha com o córrego Lageado, e cujos lados a partir dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros (800 m),
cinqüenta graus nordeste (50° NE); mil e duzentos metros ( 1. 200 m), qun~
renta graus sudeste (40° SE); oitocentos metros (800 m), cinqüenta graus
sudoeste (50° SW.), o /quarto (4.0) lado é constituído pelo trecho do eixo
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médio do córrego Lageado compreendidO entre o ponto de partida e a extre·midade do terceiro (3.0 ) lado retilíneo.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos d~rmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste _decreto, pagará a taxa de novecentos e sessenta cruzeiros (Cr$ -960,00),
e será transcrito no livrO próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da .§\gricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rià de Janeiro, 3 de março de 19441 123.0
da República.

da Independência e

5~·

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 14.938-DE 3

DE MARÇO DE

1944

.i'i. atcriza o cidadão brasileüo Júlio de Lif,nac Pais Leme a pesquisar cassiterita
e 2ssociados no município de São João dei Rei, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe copfere o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;
Art. 1.° Fica autorizado o cidadãos brasileiro Júlio de Lignac Pais Leme
a pesquisar cassiterita e associados numa área de quatrocentos e dezesseis hectares e sessenta ares (416,60 ha), 'situada na Fazenda da Barra, distrito de Conceição da Barra, município de São João del Rei, do Estado de Minas Gerais,
área essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a trezentos
e quarenta metros (340 m), rumo verdadeiro cinqüenta e um graus sudeste
(5!0 SE) da confluência do córrego da Prata no rio do Peixe, e cujos lados,
a p::!r'dr dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
setecentos metros (700 m), sul (S); seiscentos e sessenta metros (660 m),
leste (E); duzentos e sessenta metms (260 m), sul (S); setecentos e oitenta
metro ( 780 m), quarenta e seis graus sudeste ( 46° RE); r.clil q-uatrocentos
e trinta e seis metros (1.436 m), leste (E), trezentos e dez metros (310 rri),
quarenta e quatro graus e trinta minutos nordeste ( 44- 0 30' NE); quinhentos e
trinta metros (530 m), norte (N); oitocentos e vinte metros (820 m), dezoito graus e trinta miiJutos noroeste ( 18°30' NVI); dois mil setecentos e sessenta metros (2. 760 m), oeste (W),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título àa autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil cento e setenta cruzeiros (Cr$
4.170,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrál'io.
Rio de Janeiro, 3 de março d9 1944, 123. 0 da Independência e 56, 0

da Repúbl.ica.
GETULIO V AP.GAS,

Apolonio Sales.
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DECRETO N.O 14.939-DE 3 DE MARÇO DE 1944
Autoriza o cid2dão brasileiro naturalizado Paul Dardot a pesquisar qua::tzo e
associsdos no município de Corinto, Estado de Minas Gerais
O Presidente da Repúb!ica, us~rndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
0

Art. 1.° Fica autorizs.do o cidadão brasileiro naturalizado Paul Dardot a
pesquisar quartzo e associados numa área de cinqüe:w.ta hecte.res (50 ha), situada
na fazenda Pôrto da Manga, distrito de Santo Hipólito do município de Corinto,
do Estado de Minas Gerais, e delimiteda por um retângulo tendo um vértic-e
a mil oitoce:<J.tos e vinte metros (1.320 m), rumo vinte e s8is graus e· trinta
minutos sudes-te (26°30' SE) magnético do pegão, à margem esquerda, da ponte
Paulo de Frontin e~dstente sôbi-e o rio das Velhàs, ramal de· Montes Claros
da Estrada de Feno Central do Brasil e os lados que partem dêsse vértice com
mil metros (1.000 m) e rumo sul (S) magnético, quinhentos metros (500 m)
e rumo leste (E) magnético.
Art. 2.0 Esta sutorização é out.orgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autodzação de pesquisa, ·que será uma via autêntka
dêste decreto, pagará a taxa de quinh2ntos cruzeiros (Cr$ 500,0Ó) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de março de 1944, 123.0

da Independência e 5G.0

da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14'.940-DE 3 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão bmsileiro Boaventura Padilha a pesquisar carvão mineral e
associados no município de, Palhoça, Estado de S.:;.nta Catarina ~
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf~re o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Boaventura Padilha a pesquisar carvão mineral e associados no lugar denominado Rio Santo Antonio,
no distrito de An.itápolis, município de Palhoça, do Estado de Santa Catarina,
numa área de oitocentos e quarenta e oito hectares (848 ha), delimitada por
um polígono retilíneo irregular tendo um vértice à distância de mil duzentos
e oitenta metros ( 1. 280 m), no rumo verdadeiro dezesseis graus sudoeste ( 16°
SW) da confluência do braço Rio Santo Antônio no Rio Santo Antônio e os
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes compr~mentos e rumos verdsdeiros: mil novecentos e cinqüenta metros (1.950 m), um grau noroe<;te
(1° NW); três mil seiscentos e quarenta metros (3.640 m), oitenta e nove
graus nordeste (89° NE); três mil e trinta metros (3.030 m), um grau mdeste
(1° SE); seiscentos e cinqüenta metros (650 m), oitenta G nove graus sudoeste (89° SW); mil metros (1.000 m), sessenta e sete graus noroeste (67°
NW); seiscentos e oitent;). ~etros (f\80 m), 11m EP:'." .,....,.,.,.,_, .. _~ (lo NW);
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dois mil e sessenta metros (2.060 m), oitenta e nove graus sudoeste (89o
SW) até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil duzentos e quarenta cruzeiros (Cr$
4.240,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.941-

DE

3

DE MARÇO DE

1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Vfaldemar Neves da Rcoha e ]oviano Antonio
da Silva Pereira a pesquisar quat·tzo e pedr-as coradas no município de
Malacacheta, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
o art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Waldemar Neves da
Rocha e J oviano Antonio da Silva Pereira a pesquisar quartzo e pedras coradas,
numa área de cinqüenta e sete hectares e cinqüenta ares (57,50 ha), situada
no lugar· denominado Santa Rosa, distrito e município de Malacacheta, do Estado de Minas Gerais, delimitada por um polígono irregular tendo um vértice
a oitocentos e nove metros (809 m), no rumo magnético vinte e um graus
s-udoeste (21° SW) da confluência dos córregos Santa Rosa e do Rato, e os
lados, a partir do vértice consider8.do, com os seguintes comprimentOs e rumos
magnéticos: cento e noventa metros (190 m), nove graus sudeste (9° SE);
quinhentos e noventa e um metros (591 m), seis graus sudeste (6° SE); trezentos e sessenta e três metros (363m), oitenta e seis graus sudeste (86° SE);
setecentos metros (700 m), sessenta e nove graus sudeste (69° SE); quinhentos
e vinte e cinco metros (525 m), oltenta e nove graus e trinta minutos nordeste
(89°30' NE); trezentos e trinta e cinco metros (335 m), sete graus nordeste
( 7° NE); quinhentos e oitenta e sete metros e cinqüenta centímetros
(587,50 m), oitent~?.• e seis graus sudoeste (86° SW); quatrocentos e vinte e
cinco metros (425 m), setenta e dois gra'tls noroeste (72° NV:l); nóvecentos e.
vinte e sete metros "(927 m), quarent8! e oito graus noroeste (48° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de I•.IJ:inas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vio autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 580,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
lHt. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 3 de março de 1944, 123.0 da Independência e 5ó.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.0

14.942- DE 3

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Sylvio de Campos Filho a pesquisar feldspato no
município de São Paulo, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, 1.-<trn a, da Constituição e ncs têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de jaDei.;o de 19~0 (Código de IVIim~s), decreta:
Art. 1.° Fica ;c:utorizado o ddô:dão brasileiro Sylvio de Campos Filho a
pesqui:;a1· feld:opato no locd deno!r:in~do S!tio Santa Fé, situado no distrito e
m.unicípio de São Paulo, do Estado de São Paulo, ei-D três (3) áreas distintas
nuzn total de vü1te e ~8is hectares sessenta e oito ares (26,68 ha) e assim
àescrit~8: a prinoeira (La) árGa com dezesseis hectares e cinqüenta e cinco ares
( 16,55 ha), delirniü.•.d<.J. por um quadrilátero irregular tendo um vé:~tice a distância de quatrocentos e setenta e cinco metros (475 rn) no rumo verdadeiro
oitenta e um gnms e trinta e cinco minutos sudoeste (81°35' S\V) do cruza~
menta da estrada municipal Perús-Parnaíba com o córrego do Manquinho e os
lados, a partir àêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verda~
deiros: setecentos e cü:qüenta e cinco metms (755 rn), cinqüenta e três
grc.us sudeste (53° SE); quinhentos e quarenta e três metros (543 m), setenta
e oito graus e cinqüenta minutos sudoeste (78°50' SW); quinhentos e sessenta
e quatro metros (56-"r m), onze graus e dez minutos no;oeste (11°10' Nw)
quarenta wetros (40 m), oitenta e um gr'aus e t:·inta e cinco minutos nordeste
(81°35' .NE); a segunda (2.a) á1·ea com sete hectares e vinte e cinco ares
(7,25 ha), delirni'i:ada por um triângulo tendo um vértice à distância de qui.
nhe!1tos e q_u:1renta e cinco metros (545 m), no ruffio verdadeiro vinte graus
sudeste ( 20° SE) do cruz2mento da estrada municipal Per6.s-Parnaíba com o
córrego do I;.'lanquinf:.o e os lados, a partir dêssc vértice, têm os seguintes comp;imentos e rumos ve;:dadeiros: quinhentos e quarenta e um metros (541 m);
trinta e sete graus ·nordeste (37° NE); trezentos c sessenta e cinco metros
(355 ra), onze graus e dez r.1irmtcs sudes'.:e (11°10' SE); quntrocentos e dois
metros ( 402 m), sete!lta e oito graus e cinqüenta minutos sudoeste ( 78°50'
S\V); a terceira (3. 0 ) área com dois hectares e oitenta e oito ares (2,88 ha),
delimitada por um qu::.drilátero irregular tendo um vértice à distância de tre·
:zentos e setenta e ·cinco metros (375 m) no rumo ve1·dadeiro oitenta e um
gram e trinta e cinco minutos norde:ste (81°35' NE) do cruzameuto da Estradn
municipal Perús-Parnaíba com o córrego do Manquinho e os lados, a partir
d&sse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e tri!lt:a
e cinco metros ( 135 m), oitenta e um graus e trinta e cinco mi11utos nordeste
(81°30' NE); trezentos e cinqüenta metros (350 m), oitenta e um gnms e
trinta minuto:s sudc:ote ( 81 °30' S:lli); trezentos e cinqüenta e cinco metros
(355 m), s8tenta e oito gr2us e cinqüenta minutos sudoeste ('78°50' SW);
cento e sessenta e um metros e cinqüenta centímetros ( 161,50 m), cinqüenta
e três graus no:roeste (53° NVl).
Art. 2. 0 Esta autorize.ção é outorgads nos têrm.os Gstabelecidos no Código
de Minas.
Art .. 3.0 O título cln autoriznçiio de pesquisa, que será uma vin 8Utêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
~
Art·; 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de março de 1944, 123.0 da Indepehdênci.a
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales,

8

55:
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DECRETO N.0

14.943-DE 3 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o_ cidadão brasileiro Boaventura Padilha a pequisar carvão mineral c
associados no município de Tubarão, do Estado de Santa. Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Boaventura Padilha a pesquisar carvão mineral e associados numa área- de mil hectares (1.000 ha), situada no lugar denominado Rio dos Bugres, distrito de Braço do Norte, município de Tubarão, do Estado de Santa Catarina, área essa delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a trezentos metros (300 m), rumo cinqüenta e nove graus sudeste (59° SE) da confluência dos rios Bugrcs e Bracinho
cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos: mil setecentos e vinte metros ( 1. 720 m), um grau noroeste ( 1° NW);
duzentos e cinqüenta metrõs (250 :m), oitenta e nove grnus sudoeste (89° S\:V);
dois mil e dez metros (2. 010 m), um grau noroeste ( 1° NW); quatrocentos
e setenta metros (470 m), oitenta e nove graus sudoeste (89° SW); seiscentos
e trinta metros (630 m), um grau sudeste (1° SE); novecentos e vinte metros
(920 m), oitenta e nove graus sudoeste (89° SW); mil duzentos e cinqüenta
metros ( l. 250 m) um grau sudeste (1° SE); dois mil metros ( 2. 000 m), oi·
tenta e nove graus sudoeste (89° SW); setecentos e dez' metias (710 m), vinte
e dois graus sudeste (229 SE); mil metros (1.000 m), quarenta e nove gram
sudoeste (49° SW); oitocentos e sessenta metros (860 m), oitenta graus noro·
este (80° NW); mil metros (1.000 m), um grau sudeste (1° SE); três mil
trezentos e cinqüenta metros (3.350 m), oitenta e nove graus nordeste (89°
NE); duzentos e noventa metros (290 m),·um grau noroeste (1° NW); mil
seiscentos e quarenta metros (1.640 m), oitenta ·e nove graus nordeste
(89° NE).
'
Art. 2.0 Esta autorização é outorg&da nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa; que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5 .000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pr-odução Mineral do
Ministério da Agricultura.

e

Art. 4.0 Revogam·se as disposições em contrário.
RiO de Janeiro, 3 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 14.944-DE 3 DE MARÇO DE 194-4

Autoriza o cidadão brasileir-o Soter Padua a pesquisar quartzo e associados no
município de Itamarandiba, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Soter Padua a pesquisar
qum·tzQ e associac:l.o-<o numa área de duzev!0<: hectares (200 h~\ o:i<1-,o~':l.da no
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lugar denominado Itacarambí, diStrito e mUnicípio de Itamaranàiba, do Estado
de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo .tendo um vértice a setecentos
e oitenta metros (780 m), rumo oitenta e oito graus sudoeste (88° SW)
magnético, da fóz do córrego Santa Cruz ;J.fluente do rio Itacarambí e os lados
que partem dêsse vértice com dois ráil metros (2.000 m), e rumo cinqüenta e
sete graus e trinta minutos sudeste (57°30' SE) magnético, e mil metros
(1.000 m), e rUmo trinta e dois graus e trinta minutos nqrdeste (32°30' NE)
magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgnda nos tênnos estabelecidos no Código
de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2. 000,00), e será
transcrito no livro próprio. da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de março de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 56.0

GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14,945 -

DE

3 DE MARÇO DE 1944

Revillida a autorização outorgada pelo Decreto n.0 14.095, de 26 de novembro de 1943, à "The São Paulo, Tramway, Light and Power Company,
Limited" para comdnzir duns Jinl1as de ~ransmissão entre a -usina de
Itupamranga e a Cidade de Sorocaba, tlo Estado de São Paulo
O Presidente da Repúblicf.<, usando da atribuição que lhe confere o artigo '14, a.Jír:.ea n, da ·constituição e tendo em vista as razões apresentadas
pe!z, emp::êsa interessada, decreta:
Art. 1.° Fica revalids•da a autorização outorgeda pelo Decreto n. 0 14.095,
de 26 de novembro de 1943, à "The São Paulo Tramway, Light and Power
Company, Limited", para "construir duas linhas de trz,nsmissão, com a mctens§o apro:dmada de 10.400 metros, ca·da um~, e a.tensão nominal de oitenta e
oito mil (88.000) volt::-~, entre a usina de Itupararanga e a Cidade de Sorocabe, Município do mesmo nome, Estado de São Paulo".
Plô..digrafo único. Es-sas linhas de transmissão destinam-se ao fornecimento de energia elétrica à Estrada de Ferro Sorocabana.
Art. 2.0
obriga-se s•:

Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada

I - Registrar êste título na Divisão de Águas, do Departa-mento Nacional
da ProduçãÇJ Minera-l, do Ministédo da Agricultura, dentro de trinta (30)
dias, a pa!"tir de sua publicação.
II - Apresent2'1' à mesma Divisão de Águas, dentro do prazo de cento
e oitenta ( 180) dias, os estudos: nrnjetos e or~<>m~ntos respEOctivos.
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III - Iniciar e concluir as obra's nos prazos que forem determinados pelo
Ministro da Agricultura,
§ 1.0 O registro previsto no inciso I dêste artigo poderá ser feito mediante a <>·presentação do presente Decreto pela respectiva reprodução tipo··

gráfica em pub1icsoção oficial.
<i to

§ 2. 0 Os prazos de que tra<t:a êste artigo poderão ser prorrogados, por
do Ministro âa Ag:ricultur<=~, duvida a referida Divisão de Águas.

Art. 3.0 Êste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário,
1~44,

Rio de ]2t1eiro, 3 de março de
República.

123. 0 da Independência e 56.0 da

GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0

14~94-6

-

DE

3

DE MARÇO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
·
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo de Ajudante .de Tesoureiro (Alfilndega
do Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul) padrão 6 do Quadro Suplementar do Ministério da F0.zenda, vago em virtude da aposentadoria de
Alberto Sá, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art, 2.0

Revogam~se

as disposições . em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 14.947.-DE G DE MARÇO DE 1944
Aprova o Regulamento da Escola Técnica do Exército

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, l~tra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica aprovado~ o Regulamento, que com êste baixa, da Escola
Técnica do Exército, assinado pelo General de Divisão Eurico Gasx:-~s Dutra,
Ministro de Estado da Guerra.
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Art, 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 6 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VAr.GAS.

Eurico G, Dutra.

TiTULO I

Da Escola e seus fins
CAPíTULO I
FINALIDADE DA ESCOLA

Art. 1.0 A Escola Técnica do Exército é um insüi:.uto de ensino superior,
destinado à formação de engenheiros militares especializados da ativa e da
reserva (*).
'
Art. 2. 0 Para a formação dêsses engenheiros funcionarão na Escola os
cursos seguintes :
Armamento;
Eletricidade;
Fortificação e Construção;
Geodésia e Topografia;
Metalurgia;
Química;
Transmissões.
Parágrafo único. Além dêsses cursos, funcionarão na Escola:
Curso de Preparação, para os oficiais da ativa, destinado à revtsao e
ampliação dos conhecimentos fundamentais à matrícula nos cursos técnicos;
Cursos complementares, para os candidatos amparados pelos arts, 18 e
41 do Regulamento baixado com o Decreto n. 1.484, de 3 de agôsto de
1939 {Quadro de Técnicos do Exército),

CAPÍTULO li
ATRIBUIÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA

Att. 3.0 A Escola terá, também, como atribuição especial, colaborar
co:ci &.o! organizações técnicas do país para o desenvolvimeato e aperfeiçoamento
das indústrias.

380

NrOS DO PODER EXECUTIVO

TITULO !I
Plano Geral do Ensino
C..4.PÍTULO ÚNICO
ORGANIZAÇÃO GERAL DO ENSINO

Art. 4.0 O ensino da Escola desenvolve-se em três anos para os Cursos
Técnicos, exceção feita para o de Geodésia e Topografia, cuja duração é de
dois e, em um ano, para o de Prepnn:.ção.
§ 1.0

O ano letivo é de nove meses.

§ 2.0

Os dois últimos meses do 3.0 ano letivo são destinados, exclusiva-

mente, à pr~paração do projeto final de que trata o art. 21.

§ 3.0 Os cursos são completados com estágios em estabelecimentos industriais civís ou militares.

Art, 5.0
1 -

O objetivo do ensino é a formação de engenheiros capazes de :

No Curso de Armamento :

a) projetar o material bélico e dirigir, executar ou fiscalizar as operações
de sua fabricação;
b) projetar, dirigir, e!tecutar ou fiscalizar a instalaçãO e funcionamento
de estabelecimentos industriais ligados à especialidade;
c) projetar, dirigir, executar ou fiscalizar a instalação da aparelhagem
b21ica e mecânica das fortificações;
d) organizar as especificações dos materiais e fiscalizar o seu recebimento;
e) dirigir ou executar trabalhos nos· laboratórios de ensaios físicos mecâ·
nicos e balísticos;
f) · col8.borar com as organizações técnicas do país na solução dos problemas
nacionais ligados à especialidade.

2 -

No Curso de Eletricidade :

a) projetar, executar, dirigir ou fiscalizar quaisquer trabalhos relativos
à captação e ao aproveitamento das diversas formas de energia, sua transfor·
mação, transmissão, distribuição e utilização;
b) projetar o material elétrico, fiscalizar o seu recebi~ento e executar ou
fiscalizar a sua fabricação;
c) projetar, dirigir, executar ou fiscalizar a instalação e funcionamento
de estabelecimentos industriais que se. liguem à especialidade;
d) colaborar com as organizações técnicas do país na solução dos problemas
nacionais ligados à especialidade.

3 -

No Curso de Fortificação e Const1·ução :

a) projetar, organizar, dirigir, executar ou fiscalizar os trabalhos relativos
a obras de fortificação permanente, vias de comunicações e outras construções
civis e militares;
b) elaborar especificações técnicas referentes a todos os trabalhos da especialidade;
c) organizar e dirigir escritórios técnicos, gabinetes, laboratórios, canteiros
e oficinas relativos à especialidade;
d) colaborar com as organizações· técnicas do país na solução dos problemas
nacionais ligados à especialidade,
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No Curso de Geodésia e Topografia :

a) executar e dirigir os trabalhos de campo e de gabinete relativos ao
Jevantamênto da carta militar;
b) executar e dirigir os trabalhos de campo e de gabinete relativos .à
triangulação primordial do país, inclusive nivelamento geométrico de precisão
e determinação de po'sições geográficas;
c) executar e dirigir os trabalhos de gabinete relativos à representação
plana das triangulações;
d) executar e dirigir os trabalhes de gabinete relativos à restituição estereofotogramétrica;
e) executar e dirigir os trab_alhos gráficos relativos ao d8senho, impressão
e reprodução dos originais cartográficos;
f) colabor'ar com as organizações técnicas do país na solução dos problemas
nacionais ligados à especialidade.

5 -

No Curso de Metalurgia:

a) dirigir, executar ou fiscalizar as operações de fabrico do material bélico
e do equipamento metálico;
b) estudar os problemas referentes à produção e contrôle das matérias
primas metálicas que interessam à fabricação de~aterial bélico;
c) dirigir e executar tra~alhos nos labor<'!tódos de pesquisas e ensaios;
d) projetar, dirigir, executar ou fiscalizar a instalação e funcionamento
de estabelecimentos ligados à especialidade;
e) colaborar com as organizações técnicas do país na solução dos problemas nacionais ligados à especi::.didacle.

6 -

No Curso. de QWmica :

a) dirigir, executar ou fiscalizar os serviços relativos à especialid~de, bem
como quaisquer trabalhos nos laboratórios de contrôle e pesquisas;
b) projetar, dirigir, execuüu ou fiscalizar a instalação e funcionamento
de estab8lecimentos da especialidsde;
c) cooperar na solução dos problemas relativos à exploração e aproveitamento das matérias prim:ots natur:üs e sintéticas;
d) colaborar com as organizações técnicas do país na solução dos problemas nacionais ligados à especialidade.

7 -

No Curso de Transmiss5es:

a) projetar o material de transmissões, fiscalizar o seu recebimento e
dirigir ou fiscalizar a sua fabricação, reparação ou conservação;
b) dirigir, executar ou fiscalizar ·quaisquer serviços relativos ao emprêgo
técnico dos meios de transmissão;
c) colaborar com as organizações técnicas do país na solução dos probletr..as nacionais ligados à especialidade.
Art. 6.0 A organização dos cursos e a seriação de suas cadeiras constam
do anexo n. 0 1, que faz parte integrante dêste Regulamento.
Parágrafo único,

Na Escola f ar-se-á também o ensino da língua inglesa,
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TiTULO H!
Regime Didático
CAPíTULO I
ORIEHTAÇÃO GERAL DO ENSINO

Art. 7.0 O ensino terá caráter teórico-prático e será conduzido com o
objetivo de f01·ma:r técnicos eficientes no projeto, cálculo, direção, fiscalização
e execução dos trabalhos de suaG especialidades.
§ 1.0 A par das teorias de indicação especifica para cada curso, dar-se-á
g<Emde relêvo à observação experimental dos fenômenos e às realizações objetivas dos assuntos leciona dos.
§ 2.6 O ensino será, em princípio, ministrado em prolongados trabalhos
de gabinetes, laboratórios, oficinas e salas de desenho, com sessões inteiramente
dedicadas à organizs.ção de projetos e trabalhos práticos.
§ 3.0 Com essa orientação, deve o ensino ser completo •de modo a elevar
o nível de cultura profissionffi dos alunos e lhes proporcione sólidos conheci~
mentes especializados.
§ 4.0 O ensino orientar-se-á de modo que desenvolva o poder de obse·r~
vação e a iniciativa do futuro técnico e lhe aprimore as faculdades de previsão.

Art. 8.0 Rigorosa disciplina intelectual será exigida dos professores e
alunos na observância dos métodos e dos processos de ensino adotados.
Art. 9.0 A formação do engenheiro militar será completada com estágios
realizados nas diretorias técnicas, nos estabelecimentos fabrís civís e militares,
nos arsenais, nos laboratórios, no terreno e nos corpos de tropa, que desempenhem missões técnicas.

CAPíTULO li
PROGRAMAS DE ENSINO

Art. 10. Os programas de ensino das diferentes aulas são elaborados
trienalmente pelos respectivos professores e apresentados com a necessana
antecedência à Direção do Ensino, que os submeterá à apreciação da Diretoria
de Ensino do Exército.
§ 1.0 Na elaboração dos programas, devem desenvolver-se e seriar-se os
assuntos de acôrdo com as necessidades de cada curso.
§ 2.0
Os programas devem discriminar o número de lições teóricas e
práticas e demais trabalhos exigidos para a sua execução integral, a fim de
permitir a conciliação das necessidades didáticas com as do tempo letivo.
Art. 11. A Direção do Ensino fará a revisão e ajustamento dos program<=s, harmcnizando-os de modo que os assuntos nêles desenvolvidos estejam
em seqüência natural, do simples para o complexo, e que sejam antes intensivos do que extensivos.
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CAPÍTULO III
PROCESSOS DE ENSINO

Art, 12. Além dos processos de ensino de que trata o Regulamento de
"Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército (R.P.C.), são
edotados os seguintes :
trabalhos em domicílio;
organiza.ção de projetos;
trabalhos em oficinas;
conferências culturais;
cursos de extensão;
exercícios na carta e no terreno (Curso de Geodésia e Topografia) _
§ 1-0
No emprêgo dêsses processos deve haver prévia compreensão dos
objetivos fundamentais dos diversos cursos e íntima correlação entre o estudo
das matérias fundamentais e o das de aplicação.
§ 2.0 Após as férias regulamentares, variáveis de acôrdo com os trabalhos
escolares, os alunos farão estágios práticos de suas especialidades em organizações técnicas civis ou militares.
§ 3.° Findo o estágio, os alunos apresentarão um relatório que, depois
de apreciado pela Diretoria Técnica do estabelecimento militar em que foi
realizado, será enviado à Escola para julgamento.
§- 4. 0 O estágio far-se-á de modo que os alunos possam apresentar-se
à Escola, dez dias antes do início do ano letivo.
§ 5.0 Os alunos apresentarão, dez dias após qualquer excursão, relatório
completo do que hajam observado, acompanhando-o de documentos ilustrativos.
§ 6. 0 Na organização de projetos, os temas devem ser propostos como
se apresentam na prática.

A coleta de dados será da iniciativa dos alunos.
§ 7.0 As conferências culturais versarão sôbre assuntos técnicos e científicos.
Os tGmas e os conferencistas serão escolhidos p<!la Direção do Ensino, que,
com a devida antecedência, organizará o rzspectivo programa.
Art. 13 ,

A Direção do Ensino organizará ·e manterá em dia :

guias de ensino;
-quadros demonstrativos do- desenvolvimento dos trabalhos escolares.

TiTULO IV

Regime Escolar
CANTULO I
HABILITAÇÃO DOS ALUNOS

Art. 14. Os trabalhos correntes de que trata o Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército, compreendem :
trabalhos escritos, orais Ou práticos;
práticas de laboratórios e gabinetes;
observações, medições, restituições;
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projetos feitos na Escola ou em domicílio;
em serviços técnicos, fábricas ou arsenais;
trabalhos gráficos.

est~ios

Art. 15. No período de campo do cur~o de Geodésia e Topografia,
podem ser dispensados os trabdhos correntes. As provas práticas, então realizadas, terão o valor de provas parciais.
Art. 16. As provas parciais de que tram o Regulamento de Preceitos
Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército podem ser :
escritas;
escritas, com prática de laboratório ou de observação;
gráficas;
práticas.

Parág1·afo único. Nas aulas de B.plicação, a juízo da Direção do Ensino,
a prova pardal pode ser realizada em várias sessões, cada uma com a duração
máxima de quatro horas,
Art. 17. As prov2.s parciais e .os exames fhwis serão- feitos de acôrdo
com o que prescreve o Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos
de Ensino do Exército, observandà-se, em casos especiais, o que estabelece
o presente regulamento .
·
§ 1.0 Nas aulas essencialmente de laboratório, o exame const:o:rá de uma
prova prática, e do respectivo relatório.
§ 2.0 Nas aulas de aplicação, a prova escrita constará, sempre que posnível, da organização de uill projeto, e a oral, de uma argüição sôbre o mesmo.
§ 3.0 O exame da auia de desenho constará de uma prova gráfica, realizada ein uma ou mais sessões .
·
§ 4. 0 As sessões das provas práticas ou gráficG.s do exame terão a duração
máxima de quatro horas.
§ 5. 0
Pam o exame de cad8 au~o serão oz-ganizé'.ldas duas listas de pontos,
uma para a prova escrita, e outra para a oral, constituídas de modo que compreendam diferentes partes do programa.

A lista de pontos para a prova oral deverá conter uma parte ·vaga,
compreendendo assuntos fundamentais da aula.
§ 6.0 O sorteio do ponto para a prova escrita far-se-á na s::1la onde se
realizar a p.rova, uma hora antes da fixada pnra o respectivo início, na presença da comissão examinadora.
O sorteio dos pontos para a prova oral de cada turma far-se-á na Subdireção do Ensino, duas horas antf:s da fixada para o início da argüição de
cada examinando, enqu~:mto não se iniciarem os e:-::arnes, e, a partir dêsse
momento, perante a comissão examinadora.
§ 7. 0
A prova oral constará da argüição da _parte vaga e da constante do
ponto sorteado.
§ 8.0 Nas aulas em que só houver prova gráfica, a nota de exanw eerá
a que fôr atribuída a essa pwva.
§ 9.0 A prova final das aulas, cujo estudo se prolongue por mais de
um ano letivo, será feita no decorrer do ano em que êle fôr concluído.

Para estas aulas, além da prova pardal prevista no Regulamento de
Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército, haverá, no
fim do primeiro ano em que forem lecicnadas, uma segunda prova parcial,
cujo grau contribuirá, com o pêso três, para a formação da conta de ano.
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Art. 18. O aluno dos cursos técnicos terá um ano de tolerância nos
estudos, podendo aproveitá-lo em qualquer ano.
§ 1.0 O aluno do Curso de Preparação, que fôr reprovado em qualquer
aula, será desligado e só poderá- reingressar na Escola um ano depois, se fôr
aprovado, em exame vago, na aula correspondente.
§ 2.o As licenças para tratamento de saúde, que importarem em perda
de ano, são consideradas com o mesmo caráter atribuído ao ano de tolerância.

Art. 19. O exame vago deverá ser feito de acôrdo com os quatro primeiros parágrafos do art. 17.
§ 1.0

A argüição versará sôbre tôda a matéria do programa corres-

pondente.
§ 2.0

É considerado reprovado o aluno que não alcançar nota quatro

nesse exame .
Art. 20. Ao aluno que, sem motivo de fôrça maior apurada pelo Comandante da Escola, faltar a qualquer trabalho, prova ou exame, será atribuída
nota zero.
Art. 21. Como coroamento de curso, farão os alunos um projeto completo compreendendo as aplicações mais importantes de suas especialidades.
§ 1.0 O projeto será formulado por uma comissão, no início do terceiro
ano letivo, e por ela julgado posteriorme~te.
§ 2.0 Os trabalhos práticos do terceiro ano serão orientados, desde o
início, Visando essa finalidade.
§ 3.0 A nota do projeto final é a média aritmética simples das notas
atribuídas pelos examinadores a cada uma de suas partes.
§ 4. 0

É considerado reprovado o aluno que não alcançar nota quatro.

Art. 22. Os oficiais aprovados no Curso de Preparação serão matriculados no 1.0 ano dos diversos cursos técnicos, de acôrdo com o número de
vagas fixado pelo Ministro da Guerra e obedecendo a escolha à ordém de
merecimento intelectual.
Art. 23. A classificação por merecimento intelectual dos alunos, que
terminarem cada curso, resultará da média aritmética simples das notas de
aprovação nas diversas aulas e no projeto final.
§ 1.0 O valor numérico da média final dá lugar à classifiCação dos oficiais em chaves :

- menção "Muito bem", correspondente às médias finais entre dez e
oito inclusive;
- menção "Bem", correspondente às médias finais entre oito exclusive
e seis inclu;ive;
- menção "Regular", corresponden!e às médias finais entre seis exclusive
e quatro.
§ 2.0

A média final de classificação será apurada com aproximação de

décimos.
Art. 24. Ao aluno que terminar qualquer um dos cursos da Escola, será
conferido o diploma de engenheiro militar. de acôrdo com o modêlo do
anexo n, 0 4.
Parágrafo único. Os engenheiros militares, diplomados pela Escola, terão
as mesmas regalias, direitos e vantagem~ atribuída3 aos engenheiros das mesmas
especialidades, diplomados pelas faculdades civis do Pais.
Cal. de Leis -
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Art. 25.

A colação de grau deve revestir-se de solenidade.

Parágrafo umco. Ao conferir o diploma de engenheiro, o Comandante
da Escola proferirá as seguintes palavras : Em nome do Govêrno da República
dos Estados Unidos do Brasil, eu (Pôsto e nome por extenso), Comandante da.
Escola Técnica do Exército, conliro ao (Pôsto e nome por extenso) o grau
de en§,enhfdro militar. Em seguida, o aluno que receber o grau, proferirá as
seguirltes palavras : Prometo, como engenheiro militar, dar sempre o melhor do
meu esfôrço ao trabalho fecundo e criador do Exé<'Cito, e ao Brasil a própria vida
na conquista de seu destino imortal, porque é um dever e uma honra O sacrifício
pela Pátria.
CAPíTULO II
MATRÍCULAS

Art. 26. A matrícula nos cursos da Escola f ar-se-á por meio de· concurse
para o Curso de Preparação, se se tratar de oficiais da ativá, e, diretamente,
para' os cursos técnicos ou complementares, se se tratar de civis candidatos
ao Quadro Técnico da Reserva,
Art. 27,
A)

São condiçõ.2s essenciais à inscrição no concurso:

Para o candidato ao Quadro Técnico da Ativa:

ser 1.0 Tenente de qualquer arma;
ter no máximo 30 anos de idade, referido êsse 1im1te ao dia 1 de março·
do anO' da matrícula;
ter, no mínimo, três anos de oficial sendo dois de serviço arregimenR
tado, contado o tempo de aspirante a oficial.
B) Para o candidato ao Quadro Técnico da Reserva :

ser brasileiro nato;
ter no má::timo 35 anos de idade; referido êsse limite ao dia 1 de·
março do ano da matrÍcula;
- ter sido aprovado, no mmtmo, em tôdas as matérias do 3.0 ano de um
dos cursos da Escola Nacional de EBgenharia ou de suas congêneres reconheR
cidas; do 2.0 ano da Escola Nacional de Química ou de suas congêneres, pare:
os candidatos ao Curso de Química;
- ter antecedentes e predicados que o recomendem à Escola e ao Quadro
Técnic'o da Reserva, atestados por dois oficiais do Exército ou pelo Juiz da
localidade em que residir, se não houver guarnição federal.
Art. 28. 0 pedido de inscrição será feito em requerimento dirigido ao
comandante da Escola e entregue na Secretaria de 1 a 20 de outubro,
§ 1. 0 O candidatO ao Quadro Técnico da Reserva, juntará ao requeriR.
menta de inscrição os documentos seguintes :

A)

Para os cursos técnicos :

a) certidão de idade, verbo ad verbum;
b) atestado de honorabilidade;
c) ficha individual (anexo n. 0 5);
d) atestado de vacinação antivariólica;
e) prova de ser oficial da reserva, reservista ou aluno do Centro de PreR.
paração de Oficiais da Reserva;
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.f) certidão da Escola Superior de onde provém, com o resunto cronológico
de sua vida esrolar;
g) declaração da especialidade pretendida;
h) duas fotografias (de frente, de busÍ:o, cabeça descoberta, dimensões
de 3 x 4 em).
B) Para os cursos complementares :

Além dos documentos exigidos na alínea A) o diploma de engenheiro conferido pór escola oficial ou oíicialmente reconhecida.
§ 2.0 Não serão aceitos documentos que apresentem emendas·, rasuras
ou quaisquer discordâncias relativas à filiação, nome e idade do candidato.
§ 3.o Na ocasião dos exameS e sempre que fôr exigido, deverá o candidato apresentar a carteira de identidade .Jornecida pelo Ministério da. Guerra
ou pela Pol!.cia Civil .
§ 4.0 O documento constante da letra f) do § 1.0 e o diploma de engenheiro poderão ser entregues até 15 de janeiro.
'E
!a nomeara,
, em carater
,
·'~~Art. 2goc
.
omand ante aa
• sco
reservadô~~ma
comissão de sindicância, cons'dtuída de três oficiais para examinar os·· documentos apresentados pelos candidatos e colher as informações necessárias
para completar o juízo a respeito de cada um.
§ 1.0 O parecer da comissão e o juízo desfavorável do Comandante,
expresso pelo despacho "Arquive-se", terão caráter reservado e serão mantidos em cofre durante cinco anos, quando serão incinerados.
§ 2.0 Os esclarecimentos indispensáveis sôbre os candidatos, não residentes na sede da Escola, serão solicitados aos Comandantes de Região Militar.
§ 3.0 Os signatários de atestados de honorabilidade são obrigados a prestar tôdas as informações exigidas pelo Comandante da Escola a respeito dos
candidatos que tiverem recomendado e de suas famílias.

Art. 30. Não serão inscritos os candidatos cujos requerimentos forem
indeferidos ou tiverem o despacho "Arquive-se", dado pelo Comandante na
forma do artigo anterior.
Parágrafo único. Os documentos que não tenham dado motivo ao despacho "Arquive-se" poderão ser restituídos ao candidato, devendo ficar na
Secretaria da Escola o traslado da certidão de idade.
Art. 31. O candidato, ao inscrever-se, fica sujeito a tôdas as condições
estabelecidas neste Regulamento, não lhe assistindo direito a :·eclamação em
caso de insucesso total ou parcial rio concurso, falta de vaga ou quaisquer
decisões do Ministro da Guerra- que visem o interêsse do Exércit"o.

DOS CONCURSOS

Art. 32. O concurso de admissão ao Curso. de Preparação co:.1stará das
seguintes provas escritas (Anexo n. 0 2):
1.a prova
prova

z.a

Álgebra Complementar;
Geometria e Trigonometria Retil-ínea.

§ 1.0 As -provas serão realizadas nas sedes das Regiões I\1ilitares, com
a fiscalização de uma comissão- de 3 oficiai'> nomeados pelo respectivo Comandante e presidida pelo Ch8fe do Estado-Maior Regional.
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Os candidatos da V"' Região Militar farão as provas na Escola, perante a
comissão examinadora nomeada pelo Comandante desta.
§ 2. 0
A Escola enviará as questões às Regiões Militares em envólucros
lacrados, que só deverão ser abertos, na ocasião de cada prova, pela comissão
fiscalizadora .
§ 3.0 Para fins de julgamento, as Regiões ~J.HHta1·es, na primeira oportunidade e por via aé::-ea, remeterão ao Comando da Escola, tam.bém em envólucros lacrados, as provas dcs candidatos.
§ 4. 0 O resultado final do julgamento será apresentado à Diretoria de
Ensino do Exército para requisição dos candidatos a serem matriculados.

Art. 33. O concurso de admissão acs cursos técnicos para os dvis candidatos ao Quadro Técnico da Reserva, constará das seguintes provas:
!." prova
Análise Matemática e Mecânica (escrita);
2.• prova
Física (escrita);
3.• prova
Química (escrita);
4." prova
Geometria Descritiva (gráfica);
S. a prova
Física (prático-oral).
§ 1.0
As questões para estas provas versarão sôbm assuntos ministrados
no Curso de Preparação (Anexo n. 0 3).
§ 2. 0 Os candidatos aprovados no concurso de admissão serão matriculados nos diversos cursos, de acôrdo com o número de vagas que fôr fixado pelo
Ministro da Guerra, obedecendo a escolha à ordem de merecimento intelectual.

Art. 34. O concurso de ndmissão aos cursos complementares constará
das seguintes provas :
a) de conhedrpentos gerais;

b) de capacidade profissional.
§ 1.0 A prova de conhecimentós gerais compreenderá questões relativas
às disciplinas ministradas no Curso de Preparação.
§ 2. 0
A prova de capacidade profissional constará es-sencialmente de um
trabalho da especialidade do candidato.

Art. 35. Tôdas as provas de concurso reaÍizar-se-ão de acôrdo com os
preceitos d&ste Regulamento e do Regulamento de Preceitos Comuns aos
Estabelecimentos de Ensino do Exé;:cito, no que lhes fôr aplicável.
CAPÍTULO III
DIREÇÃO DO ENSINO

Art. 36. A Direção do EnsinO, cujas atribuições estão especificadas no
Regulamento de Preceitos Ccmuns aos Estabelecimentos de Ensino dà Exército, compreende, além dos elementos nele previstos :
a)
b)
c)
d)
e)

Chefes de Cursos;
Auxiliar do Sub diretor do Ensino;
Seção de Publicidade;
Seção Contrôle de Freqüência;
Seção Foto-Cinematográfica.

§ 1.0 Os Chefes de Curso serão os oficiais mais graduados que nele
lecionarem e r8sponsáveis pelo mesmo perante a Direção do EnSino.
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§ 2.0 O aux~liar do Subdiretor do Ensino será um professor militar ou
adjunto designado pelo Comandante.
§ 3.0 À Seção de Publicidade, dirigida por um professor designado
peilo Diretor do Ensino, cabe :

a) a publicação de notas de aulas, . desenho, programas e tudo que ne~
cessite divulgação no interêsse do ensino;
b) a publicação de monografias, comunicações técnicas, teses, etc., a
serem apresentadas aos congressos, academias e demais reuniões de caráter
técnico, a juízo da Direção do Ensino;
c) a publicação de traduções julgadas valiosas para o ensino técnico.
§ 4.0 À Seção Contrôle de Freqüência cabe o registro sistemático da exe~
cução dos programas e da freqüência de professores e alunos.
§ 5.0 À Seção Foto-Cinematográfica, dirigida- por um professor designado
pelo Diretor do Ensino, cabe :

a) organizar e manter em dia um arquivo de filmes, fotografias, negativos,
diapositivos e discos;
b) exibir filmes de acôrdo com os programas organizados pela Direção
do Ensino;
c) filmar, fotografar e executar todos os serviços correlatos que interessem
ao ensino.
CAPÍTULO IV
QUADRO DE ENSINO

Art. 37. O quadro de ensino da Escola é constituído de professores,
adjuntos e conferencistas.
Art. 38, As relações dos professores com a Direção do ,Ensino se fazem
por intermédio do respectivo Chefe de Curso.
Art. 39.

Ao Chefe de Curso cabe :

a) sug~rir as medidas necessárias à eficiência do ensino no respectivo
Curso;
b) propor a distribuição dos professores e adjuntos pelas diversas aulas
do Curso;
c) apresentar na época oportuna o pror;rama geral para o funcionamento
do Curso;
d) fiscalizar a execução dos programas e calendários aprovados;
e) receber e examinar as provas já julgadas pelos professores e adjuntos,
remetendo-as dentro de cinco dias à Direção do Ensino,
Art. 40. As faltas cometidas pelos membros do quadro do ensino serão
julgadas de acôrdo com o Regulamento Disciplinar do Exército, no que lhes
fôr aplicável.
Parágrafo único. Quando a transgressão fôr considerada de alta gravi~
dade, o comando suspenderá imediatamente. o membro do quadro de Ensino
que a tiver cometido, levando o fato ao conhecimento do Diretor de Ensino
dõ"Exército.
Art. 41. Os professores e adjuntos classificam-se :
a) em comissão;
b) contratados;
c) catedráticos (excepcionalmente) •
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§ 1.0 Os professoreS em comissão e a"djuntos devem pertencer ao Quadro
Técnico do Exército.
§ 2.0 Os professores contratados, naóonais ou estrangeiros, são escolhidos
pelo critéfio da capacidáde técnica. especializada.
§ 3.0 Os professores de outros estabelecimentos de ensino· militar poderão, a critério do Govêrno, ser ap!"oveitados em disdplinas de suas espe~
cialidades.

Art, 42. Os Chefes de Curso, professare:>~ e adjuntos em comissão, além
doS vencimentos do pôsto, terão uma gratifi.cação que será fixada anualmente,
de acôrdo com a· verba para êsse fim consignada no orçamento do lVIinistério
da Guerra.
Art'. 43. Os professores em comissão e adjuntos são indicados ao Diretor
de Ensino do Exército pelo Comandante da Escola.
Art; 44. Para admissão do p:rofesscr contratado, o Comando·- da Escola
fará indicação, devidamente justificada, ao Diretor de Ensino do Exército,
instruindo-a na forma da. legislação vigente, com os seguintes documentos :
Provas de cap2cidade profissional;
Prova de idoneidade moral;
Prova de quitação com o serviço militar;
Atestado de vacinação anti"variólica;
5
Atestado de sanidade e de capacidade física; pelo qual se verifique
que a pessoa proposta não apresenta contra-indicação para o exercício do
magistério, por deformidade, distúrbio funcional grave, defeitos de linguagem,
de visão ou de audição.
§ '1.0 A exigência do n. 0 3 não se aplica aos estrangeiros.
§ 2.0 A critério da Direção de Ensino, o candidato a professor contratado
poderá ser submetido a uma prova de capacidade profissional e didática.
1

2
3
4

Art. 45. A Escola terá também Tecnologistas e Técnicos de Laboratório,
os primeiros, capazes de auxiliar os professores na execução dos trabalhos prá·
ticos, e os segundos, responsáveis pBla guarda e conservação do material dos
gabinetes e laboratórios.
Pan1grafo único. As funções de Técnicos de Laboratório poderão ser
desempenhadas por militares, mediante concurso.

TiTULO V
Comando e Administração
CAPÍTULO I
COMPOSIÇÃO GERAL DO COI1.1ANDO

Art. 46. O Comandante da Escola será um Coronel da ativa, engenheiro
militar.
Art. 47. Para o exercício de suas funções o Comando disporá de serviços
administrativos compreendendo :
- Subcomandante, Tenente-Coronel do Quadro Técnico do Exército, que
exercerá cumulativamente as funções de Subdiretor de Ensino;
-

Fiscal-Administrativo, Mejor de qualquer arma;
Secretário-Ajudante, Capitão de qualquer arma;
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TesoUreiro-Almoxarife, do Quadro de Intendentes do Exército; .
Pes~oal civil eíetivo, de acôrdo com o Quadro de lotação dos fundo~
nários civis do I\.finistério da Guerra;
- Pessoal civil extranume'rário, de acôrdo com as tabelas numéri~
cas anuais.

CAPíTULO li
ATRIBUIÇÕES DO COMANDO

Art. 48. Ao Comandante, além das ·atribuições. constantes do Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército,
compete:
- matricular nos diversos cursos os candidatos aprovados no Curso de Preparação e nos concursos de admissão;
- nomear aspirantes a oficial estagiários os civis matriculados nos cursos
técnicos;
- conferir o grau de engenheiro militar aos alunos que terminarem os
cursos especializados da Escola.
Art. 49. As funéões dos demais órgãos do Comando são as previstas
regulamentos em Vigor, compatíveis com o regime escolar.

TITULO VI
Disposições transitórias
Art. 50. Os alunos matriculados na v1gencia de regulamento anterior,
concluirão os cursos de acôrdo com o seguinte :
a) O aluno que concluiu o 1. 0 ano do Curso de Armamento e Metalurgia
em 1943, completará o curso pelo Regulamento aprovado pelo Decreto nú~
mero 7 .015, de 25 de ma•ço de 1941, salvo no que diz respeito à distribuição
de aulas que será a seguinte :

2.0 ANO
Metalurgia. Siderurgia e 1\lletalurgi.a dos metais não ferrosos.
Metalografia.
Viaturas e Ca•ros de Combate.
Balística lntema (Teórico-prática, experimental e aplicada).
Pólvoras e Explosivos ( 1 período).
Química Aplicada à Metalurgia ( 1 período).

3.0 ANO
Máquinas Operatrizes e Feri-amentas.
Balística Externa (Teórico-prática, experimental e aplicada).
Organização do armamento e da munição. Direção do Fogo. ·
Tec~olo::iia mecânica, metalÚ•gica e do fabrico do armamento e da munição,
ProJetos de armamento e munição.
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b) Os alunos que terminaram, em 1943, o 1.0 e _2.0 anos de Química e o
2.0 de Armamento e Metalurgia completarão os Cursos p"elo Regulamento aprovado pelo Decreto n. 0 7 .015, de 25 de março de 1941.
c) Os alunos que terminaram, em 1943, o 2.0 ano do Curso de Eletricidade e Transmissões, poderão completar o curso por êste Regulamento, frequentando o 3.0 ano de Eletricidade, acrescido da aula de Luz e Fôrça,
d) Os alunos que terminai-em o Curso de Preparação, de que trata o
Aviso n. 0 2, 574, de 5 de outubro de 1942, prosseguirão no seu curso pelo
presente regulamento.
Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de março de 1944. -

Eurico G. Dutra.

ANEXO N.o i,

ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS E SERIAÇÃO DAS AULAS
CURSO DE PRE? ARAÇÃO

(1 ano)

Análise Matemática.
Geometria Descritiva.
Mecânica.

Física.
Química.
Desenho.
CURSO DE ARMAMENTO

1.0 Ano
Balística Interna.
Docimasia,
Estatística Matemática.
Física Técnica (Eletrotécnica e Termodinâmica).
Mecânica Técnica.
Resistência dos Materiais.

Tecnologia Mecânica.

2.0 Ano
Armamento não portátil.
Balística Externa.
·
Elementos Orgânicos das Máquinas ,
Física Industrial.
Máquinas Operatrizes.
Meta lo grafia.
Pólvoras e Explosivos,
3.0

Armamento portátil.
Armamento não portátil.
Máquinas Motrizes,
Munições ..
Tecnologia Metalúrgica.
Viaturas e Carros de Combate.
Organização Indústrial.

Ano
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CURSO DE ELETRICIDADE

1.0 Ano

Circuitos Elétricos e Magnéticos,
Eletricidade Geral.
Estatística Matemática.
Física Técnica (Hidráulica e Termodinâmka),
Mecânica Técnica. Resistência dos Materiais.
Medidas Elétricas.
Tecnologia Mecânica e Elétrica.
2.0 Ano

Elementos Orgânicos das l\IIáquinas.
Eletrônica Aplicada.
Estabilidade e Técnica das Construções.
Luz e Fôrça.
Máquinas Elétricas,
Máquinas Motrizes.
3.0 Ano

Centrais e Sub~ Estações.
Eletrotécnica Militar.
Instal2.ções Hidro e Termo-elétricas.
Organização Industrial.
Tracão Elétrica.
Tra~smissão e Distribuição,.
CURSO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO

1.0 Ano
Estatística Matemática.
Física Técnica (Electrotécnica),
Geologia Geral.
Materiais de Construção.
Mecânica Técnica.
Resistência dos Materiais.
2.0 Ano

Estática.
Estabilidade,
Fortificação.
Hidrotécnica .
Perspectiva e Somb1a.
Técnica das Construções.

3.0 Ano
Arquitetura.
Desenho Estrutural.
Estradas de Ferro e Rodagem.
Fortificação.
Mecânica dos Solos.
Pontes e Grandes Estruturas.
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CURSO DE GEODÉSIA E TOPOGRAFIA

1. 0 Ano

Astronomia.
Desenho Cartográfico -· Artes Gráficas.
Cálculos numéricos, gráficos e mecânicos,
Fotogrametda.
Geodésia.
Topografia.

2.0 Ano
Astronomia.
Cálculos numériéos, gráficos e mecânicos.
Fotogrametria.
Geodésia.
Geologi2 Geral. Fisiografia.
Topografia.
CURSO DE METALURGIA

1.0 Ano
Estatística Matemática.
Física Técnica (Eletrotécnica e Termodinâmica).
Geologia Geral.
Mecânica Técnica. Resist&ncia dos Materiais.
Química Aplicada à Metalurgia.
Tecnologia Mecânica.
2.0 ,Ano

Elementos Orgânicos das Máquinas.
Físico-Química.
Física Industdal.
Máquinas Opera trizes.
Metalurgia Geral.
Metalografia.
3.0 Ano

Eletroquimica e Eletrometalu(gia.
Metalurgia Geral.
Máquinas Motri'Z8S.
Organização Industrial.
Tecnologia Metalúrgica.
Tecnologia do fabrico do Armamento e da Munição.
CURSO DE QUÍMICA

1.0 Ano
Estatística Matemática.
Físico-Química.
Física Técnica (Eletrotécnica e Termodin;lmica).
GeolOgia Geral.
Química AnaHtica Qualitativa.
Química Geral e Inorgânica.
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z.t.

Ano

Eletroquimica e Eleb-ometalurgia.
Física Industrial.
Metalografia.
Química Analítica Quantitativa.
QUímica Geral e Inorgânica.
Química Orgânica .
Química Industrial. Tecnologia.
3.0 Ano
Balística Intema.
Explosivos, Ivlunições.
Organização Industrial.
Química Orgânica .
Química Industrial, Tecnologia.
Química de Guerra.
CURSO DE TRANSMISSÕES

1.0 Ano
Circuitos ElétricOs e Magnéticos,
Eletricidade Geral.
Eletrônica Aplicada.
Estatística Matemática.
Medidas Elétricas.
Tecnologia Mecânica e Elétrica,

2.0 Ano
Circuitos ·de Comuniceção.
Física Técnica (Eletro-Acústica).
Fontes de Alimentação.
Medidas Rádio-elétricas.
Rádio-recepção.
Tecnologia Rádio-elétrica.
3.0 Ano
Comunicações com fio.
Material de Transmissões.
Organização industrial.
Propagação. Antenas.
Radiotransmissão .
Radiogoniometria. Ondas ultra-curtas.

ANEXO N·' 2
(A•t. 32)
PROGRAMA PARA O CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO
DE_PREPARAÇÃO
ÁLGEBRA COMPLEMENTAR

Núineros complexos.
Séries.
Frações contínuas .
Análise combinatória.
Determinantes.
Sistemas de equações lineares.
Resoluções numérica das equações algébricas.
Logarítmos.
Derivadas.
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GEOMETRIA E TRIGONOMETRIA RETILÍNEA

Homologia e Homotetia. Semelhança.
Poliedros e Corpos Redo~dos.
Resolução de triângulos.
Equações trigonométricas.

Fórmula de Moivre e suas aplicações.

ANEXO N.o 3
(Act. 33, § 1.0)
PROGRAMAS PARA O CONCURSO DE ADMISSÃO AOS CURSOS
TÉCNICOS
ANÁLISE MATEMÁTICA

I -

Geometria Analítica

Centros e diâmetros das linhas e superfícies.
Curvas do segundo grau.
Superfícies cilíndricas, cônicas, conóides e de revolução.
Superfícies do 2.0 grau.
li -

Nomografia.

Ábacos cartesianos.
Nomogramas de pontos alinhados.
Ill -

Cálculo Diferencial

Derivadas e diferenciais de diversas ordens das funções implícitas de uma
ou mais variáveis reais,
Mudanca de variáveis.
Máxim;s e mínimos das funções de uma e de vanas vanaveis reais.
Funções de variável complexa : derivadas e diferenciais,
Linhas planas : tangentes e normais; curvatura e concavidade; envoltórias,
pontos singulares, assíntotas.
Linhas reversas : 'tangentes, plano normal, plano osculador, normal principal
e bi-normal, curvatura.
Superfícies : plano tangente, normal, curvatura,
Noções sôbre_ representação conforme.

IV -

Cálculo Integral

Equações diferenciais ordinárias e de derivadas parciais.
Quadratura das áreas planas, Retificação das linhas planas e reversas,
Quadratura das superfícies.
Cubatura dos sólidos,
Série de Fourier.

V -

Noções de cálculo das variações

Objeto e princípios fundamentais do cálculo das variações.
Variação das integrais definidas simples. Problemas clássicos,
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GEOMETRIA DESCRITIVA

I -

Geometria Descritiva

Poliedros :' projeções, desenvolvimento e intersecões.
Litihas : generalidades, curvas planas, curvas yreversas, projeções das
curvas, estudo detalhado da hélice,
Estudo geral das superfícies curvas e de seus planos tangentes.
Interseções de duas superfícies curvas.

Planos cotados

li -

Poliedros regulares .
Seções planas dos poliedros.
Superfícies curvas : representação, seção plana, plano tangente e interseção
de duas superíícies.
Superfícies topográficas.
III -

Sombras

Sombra projetada por figuras planas,
Sombras dos poliedro~.
Sombras das superfícies curvas.

IV -

Perspectiva Linear

Perspectivas de figuras situadas no geometral.
Perspectivas das elevações, perspectivas de um ponto, de uma reta e de
um plano.
Perspectiva de poliedros.
MECÂNICA

Análise Vetorial

I -

Vetores.
Álgebra Vetorial.
Operadores,
Campos escalares e vetoriais,
Sistemas de vetores.
li -

Estatística dos Sistemas Rígidos

Princípios Gerais.
Composição e decomposição de fôrças.
Equilíbrio.
Ill -

Cinemática

Movimento retilíneo e curvilíneo.
Movimento uniforme e variado. Movimento periódico.
IV -

Princípios fundamentais.
Potência e energia.
Campos- de fôrça.
Conservação da energia ,

Energia Mecânica
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V -

Prindpio dos Trabalhos virtuais

Particula vinculada.
Sistemas ideais.
Estabilidade do equilíbrio.
Concepção da Mecânica Analítica.

VI -

Dinâmica do ponto

Equação geral do movimento de um ponto livre.
Tipos clássicos de movimentos.
Teorema da quantidade de movimento.
Teorema do momento cinético.
Teorema das fôrças vivas.

VII -

Dinâmica _dos sistema,<;

Equações diferenciais do movimento de um sistem:a.
Princípio D' Alembert,
Teorema do movimento do centro de massa.
Teorema do momento cinético.
Tipos clássicos de movimento de um corpo rígido. Equações gerais.

VIII -

Centros de gravidade

Centro de vetores paralelos.
Momentos estáticos.
Teoremas de Guldl.n.
Centros de gravidade das figuras homogêneaS.
IX -Momentos de inércia
Propriedades gerais, Teorema de Steiner.
Produtos de inércia.
Eixos de inércia. Transposição. Elipse e Elipsóide de inércia. Círculo.
de Mohr.
Momentos de inércia das superfícies e dos s{llidos homogêneos.
FÍSICA

I -

Metrologia

Grandezas físicas, observação e ·experimentação. Leis Físicas.
Finalidade e estado atual da Metrologia.
Técnica dos padrões, Causas de variação. Verificação dos padrões.
Métodos metrológicos mais usados. Estudo do sistema brasileiro.
Aplicação da teoria dos erros à técnica das medidas.
Análise dimensional.
Semelhança física. Estudo dos modelos reduzidos e suas aplicações à:
técnica.

11 -

Mecânica dos sólidos, líquidos e gases

Campo de gravitação: Fôrça de gravitação. Campo de gravidade e Variação de g, Centro de gravidade. Trabalho da gravidade. Potencial.
Teoria da balança. Métodos de pesagem e precisão das medidas.
Queda dos corpos no vácuo e no ar, Resistência do ar, Pêndulo simples~
Pêndulo composto. Movimento pendular amortecido. Aplicações do pêndulo.
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Estado líquido : Líquidos perfeitos. Líquidos reais. Pressões exercidas
pelos líquidos. Princípio fundamental da Hidrostática". Pressão sôbre os corpos
imersos. Corpos ime~sos e flutuantes. Aplicações.
E~tado gasoso : Propriedades dos gases. Pressão nos gases. Pres~ãa
atmosférica. Fôrça ascencional. Barômetros e manômetros. Aplicações.
Capilaridade : Fôrças moleculares. Energia superficial dum líquido. Tensão
superficial. Fórmula de Laplace. Equilíbrio no contato de 3 fluidos. Equilíbrio de 2 fluidos em contato com um sólido. Ângulo de concordância.
Líquidos nos tubos capilares e entre lâminas planas. Lei de Jurin. Formação
das gotas. Atração e repulsão de corpúsculos· flutuantes. Aplicações.
Ill -

Ótica geométrica

Propagação da luz. Estudo da reflexão : espelhos planos e esféricos.
Estudo da refração : diótricos planos e esféricos. Sistemas centrados.
Instrumentos de ótica.
IV -

T'ermologia

Dilatação dos sólidos, líquidos e gases. Modalidades de dila~ação. Coeficientes de dilatação. Dilatação absoluta do· Hg. Di!stação de um líquido qualquer. Dilatação da água. Curvas de dilatação. Anomalias de dilatação. Principais aplicações. Equação característica e superfície caracterÍstica de um gás.
Leis de Boyle~Mariotte e de Gay-Lussac. Aplicações.
Termometria : Corpos_ quentes e frios. Indicações sensorh:is. Equilíbrio
térmico. Fenômenos utilizados na medida das temperaturas : pela Termodinâmica, pelo termômetro normal. Reparo das temperaturas. Escalas ternrométricas. Modalidades de termômetros. Correções. Sensibilidade.
Pirometria : pirômetros elétricos, óticos e acústicos. Aplicações.
CRlori.metria : Fontes de calor. Quantidade de calor. Calor específico dos
sólidos e dos líquidos. Calor e suas modalidades. 1\iétodos calorimétricos mais
empregados : princípio, sensibilidade e correções. Potência calorífica. Apli·
cações da ca!orimetria.
Mudanças de estado : Corpo puro. Sistemas líquido-vapor, sólido-líquido
e sOlido-líquido-vapor. Soluções concentradas e dilui das. Colóides.
Noções essenciais de higrometria.

V -

Física Ondulatória

Movimentos vibratórios.
Propagação ondulatória. Superposição de ondas - Produção e propagação
do som - Fontes sonoras.
Estudo físico e concepção ondulatória da luz. Estudo das radiações. Interferênci<'.s luminosas. Estudo da polal"ização e da dupla refração. Fontes de
luz. Fotometria.
QUÍMICA

1 -

Química Geral

Matéria. Energia. Fen&meno químico e fen&meno físico. Estados da
matéria.
Química, definição e divisão. Elementos, compo~tos químicos e misturas ..
Análises ~ síntese.
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Leis de co11serváção da massa, das proporções definidas, das proporções
múltiplas e dos números proporcionais. Leis de Gay-Lussac ou dos volumes.
Hipótese atômica. Átomo e molécula. Massas atômica e molecular. Nomenclatura, símbolos e fórmulas.
Aforismos de Avogadro e Ampere. Determinação da massa atômica. Lei
de Dulong e Petit.
DetenninE~ção da massa molecular em função da dens{dade de vapor.
Termoquimica, princípios de Hess, Thonson e Berthelot. Calores de formação e de reação.
Teoria eletrônica da matéria; núcleo atômico e eletrons, Modêlo atômico
de Rutherford e Eohr, Número atômico.
Sistema periódico dos elementos.
Teoria de Kassel sôbre a valência, Ox:idacão e reducão.
Igualdade e equações químicas. Cálculos- estequiomStricos.
Reações reversíveis e irreversíveis. Dissociação térmica. Velocidade de
reação. Equilíbrio químico,
Estudo qualificativo dos equilíbrios químicos. Leis de moderação, lei de
Vant'Hoff e lei de Le Chatelier.
Estudo qualificativo dos equiiíbrios químicos : lei de ação das massas.
Leis das 0 fases, aplicação.
Dissolução e precipitação.
Teoria das soluções. Noção de pressão osmótica. Aplicação da equação
dos gases perfeitos às soluções diluídas.
Dissociação eletrolítica. Teoria de Arrhenius, Eletrólise.
Equilíbrio iônico. Extensão das leis do equilíbrio _químico.
Ácidos e b:::~ses. Índices cH e pH.

Il -

Química Inorgânica

Oxigênio.
Hidrogênio; água, águas naturais, água oxigenada,
Halogênios; ácido clorÍdrico. Hipocloritos e cloratos.
Enxofre; ácido sulfúrico; anidrido sulfuroso e sulfúrico. Ácido sulfúrico.
Azoto; ar atmosférico; amoníaco; ácido nítrico.
Fósforo; ácido fosfórico. Arsênico; anidrido arsenioso. Antimônio.
Cm·bono e suas variedades;· carvão d8 pedra; óxidos de carbono; ácido
carbônico e carbonatos.
Silícico; anidrido silídco; ácido silícico e silicatos.
Metais alcalinos; sódio e potássio; hidróxido, carbonatos, cloretos, sulfatos
e nitratos. Sais de amônia.
Terras alcalinas; magnésio e cálcio; óxidos, hidróxidos, carbonatos, cloretos,
sulf~tos. Noções de argamassas e vidros.
Alumínio, Ó:ddos, sulfatos e silicatos. Alumens.
Cobre, prata e ouro, e seus compostos mais importantes,
Zinco e mercúrio e seus compostos m<:~is importantes,
Estanho e chumbo e seus compostos mais importantes.
C1·omo e manganês e seus compostos mais importantes.
Ferro, níquel e cobalto, e seus compostos mais importantes.
Generalidades. Objeto, definição e divisão da química orgânica. Campo~
sição das substâncias orgânicas, Associação atômica do carbono. Análise e
síntese.
•.
Fórmulas; isomeria; séties e funções da química orgânica.
Nomenclatura; grupamentos funcionais.
Hidrocarbonetos formênicos. Hidrocarbonetos não saturádos. Petróleo e
seus derivados.
Função álcool. Álcool etílico e glicerina.
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111 -

Química orgânica

Função aldeído e acetona. Aldeido fórm~co e acetona.
Função ácido; divisão e nomenclatura. Acidos fórmico, acético, oxalítico
e tartár_ico.
Estudo Sumário das demais funções; éter, éster, amina, amida, nítrilo e car~
bilamina. Matérias graxas e sabões. Hidratos de carbono, açúcares, amido
e celulose.
Hidrocarbonetos cíclicos. Benzeno e seus homólogos.
Fenóis e outras funções principais dos hidrocarbonetos cíclicos.

ANEXO N.o 4
(Art. 24)
MODíi:LO DO DIPLOMA DE ENGENHEIRO
ARMAS DA
REPÚBLICA

Estados Unidos
do Brasil

Ministério
da Guerr~

ESCOLA TÉCNICA DO EXÉRCITO
Em nome do Govêrno da República dos Estados Unidos do Brasil :
Eu. . . . . . . . . . . . .. . . . . . (pôs to e nome por extenso) ................. ,
Comandante desta Escola, faço saber que ao ....................... (pôsto e
nome por extenso) ...... ,, .. ,,,, ..... filho de, ..... , ... , ........ nascido
em .................. de ......... , , , , . de .......... no Estado de ........ .
. . . . . . . . , , .. , . , , .... é conferido o título de Engenheiro Militar por ter

con~

cluído o Cu'rSo de .................... ,...... de acôrdo com o Regulamento
que baixou com o Decreto n. 0

••••••••••••••

de .... , , . , . de ......... , , . , .

de ............. .
Çapital Federal, ........ de , . , . , . , , , , ........... de .............•

O Comandante e Diretor do Ensino
(Pôsto e nome)

O Subdiretor de Ensino
(Pôsto e nome)

O Engenheiro Militar
(Pôsto e nome)

O Secretário
(Pôsto e nome)
Col. Leis -

Vol. Il
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ANEXO N.o 5
(Art. 28, § 1.0)

FICHA INDIVIDUAL
N orne do candidato (por extenso) ..........•.........•..•..•.......•...•
Lugar do nascimento .......... , . , , ........ , :: .. , •. , .. , , , .... , . , ......•
Lugares em que residiu (a partir de 10 anos de idade) . , , .• , . , , .... , . , , .•.
De 19 ....... ,,. a 19 .. , ....... em .......... 19., ..•.•... a 19 .•.. , ... .
em ............ a 19 .......... a 19 •......... em .......... etc ....... .
Tem pai vivo ? ... , .. , .............• : . , ..... , . , .......... , , .......... .
Nome do pai por extenso. , ............................................ .
Lugar do nascimento, .... , . , .. , ...... , . , , . , ..... , ........ , ....•.· ..... .
Profissão ..................................................•...•......
Residência .... , ...... ,,., .. , ... ,., .. ,., ........... ,,, ................ .
Nacionalidade._ . , , ... , .. , . , ...... , ...... , .... , ...... , .......... , . , , .. ,
Religião, . , . , ......... , ..... , ....... , . , . , ..................•........ , .
Estado civil .. ~ ............ , ........ , .... , . , .......... , ..••...........
Tem mãe viva ? ..................................................... .
Nome· da mãe (por extenso) ....... , ... , ........ ,, ..........•. , •. , ... ,.
Lugar do nascimento, . , ....... , . , .. , ...... , , . , , . , .. , ..... , ...........•
Profissão ........... , .......... , ... , , , ... : ....... , .. , .. , •...•.... , •...
Residência ... , • , , ... , . , .. _. .. , . , . , .... , . , .. , , ........ , ...•.•....... , ..
Nacionalidade ......... , . , . , , ..... , . , ............. , .. , .......... , . , ..•
Religião ........... , . , . , . , ......... , .......... , . , . , , ......•..•.... .' ..
Estado civil ... , .. , .... , .. , , ....... , .. , .... , . , , . , , . , . , ... , •..•.......•
Rio de Janeiro, ........ , , de.,, .......... , .. ,., .•. de 19 ..... , ... .
Assinatura do candidato
DECRETO N. 0 14.948 -

DE

6

DE MARÇO DE

1944

A I ter a as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Extranumerá.tiomensalista da Divisão do Pessoal do Ministério da Viação e Obras Públicas.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe, confere o artigo 74, letra a, da ConStituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, de conformidade 80ffi a rel~ção anexa, as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Extranumerário-rriensalista> da
Divisão do ->:>essoal, do Departamento de Administração, do Ministério da
Viação e Obras Públicas,
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua• publicação, revogçdas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 0 14·. 949 -

DE 6 DE MARÇO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-inensalista da Escola
Nacional de Agronomia, suprime a do Curso Complementar ..aa referida escola, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam transferidas, a partir de 1 de janeiro de 1944, da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Curso Complementar, para a da Escola Nacional de Agronomia, da Universidade Rural do
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do Ministério da Agricultura, de conformidade com a relação anexa, uma função de assistente de
ensino, referência XVII, e duas de servente, uma da referência VI e outra
V, as quais continuarão preenchidas pelos atuais ocupantes, constantes da
relação nominal anexa.
Art. 2.° Fica suprimida a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Curso Complementar da Escola Nacional de Agronomia,
da Universidade Rural do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Ficam suprimidas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola Nacional de Agronoffiia, da Universidade Rural,
do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do Ministério da
Agricultura, uma função de auxiliar de ensino, referência VI, quatro funções
de feitor, referência VII, e quatro funções de guarda, referência VI.
Art. 4.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária da mesma escola,
oito funções de assistente de ensino, referência XVII.
Art. 5. 0 A despesa com a execução do disposto nos arts. 1. 0 , 3.0 e 4. 0 ,
na importância de Cr$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos cru·
zeirds) anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação II
Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, do Orçamento do
Ministério da Agricultura Para 1944 .
Art. 6. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro
da República .

6 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.o 14.950 -

DE 7 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a Companhia de Carris, Luz e Fôrça do Rio de janeiro, Limitada, a
construir em Ponte Coberta, no Ribeirão das Lajes, uma usina auxiliar
da já existente nesse curso dágua
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 2. 059, de
5 de março de 1940;
Considerando que a medida de que trata o presente Decreto, requerida
pela Companhia de Carris, Luz e Fôrça do ·Rio de Janeiro, Limitada, foi
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julg2da necessária psllo Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica,
decreta:
Art. 1.0 A Companhia de Carrís, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada, fica autorizada a construir em Ponte Coberta, no Ribeirão das Lajes,
Estado do Rio de Janeiro, uma usina auxiliar da já existentE nesse curso
dágua, com cêrca de 1/8 da potência desta, e caracterizada como ampliação
do aproveitamento primitivo.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I Registrar o presente título na Divisão de Águas do Departamento
Nacional da Produção Mineral dentro de 30 dias, a partir de sua publicação.
li Apresentar à mesma Divisão os estudos, projetos e orçamentOs
respectivos, assim como iniciar e concluir as obras nos prazos que forem determinados pelo Ministro da Agricultura .

Art. 3.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V AROAS.
Apolonio Salles.

DECRETO N, 0 14.931 -

DE 7 DE MARÇO DE 1944

Concede à sociedade Rodrigues Alves & Com. Ltda ., autorização para
funcionar como emprêsa de navegação, de acôrdo com o que prescreve o
Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade Rodrigues Alves &· Comp. Ltda., com sede na cidade de Santos, Estado de
São Paulo,, decreta :
Artigo único. E' concedida à sociedade Rodrigues Alves &
autorização para funcionar como emprêsa de navegação, de
que prescreve o Decreto-lei n.O 2. 784, de 20 de novembro
gando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis
em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida

Comp. Ltda.,
acôrdo, com o
de 1940, obrie regulamntos
autorização.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1944 ,123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS .
Alexandre Marcondes Fzllto.

DECRETO N.0 14.952 -

DE 7 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a liquidação das firmas que menciona e dá outras providência,s

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 2.0 do
Decreto n.O 10.358, de 31 de agôsto ·de 1942; no art. 1.0 do Decreto-lei
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n.O 5.661, de 12 de julho de 1943; nos arts. ·s.o e 1.0 , respectivamente, dos
Decretos-leis ns. 4. 807, de 7 de outubro de 1942, e 5. 777, de 26 de agôsto
de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada, nos têrmos do Decreto~ lei n.O 4. 166, de 11
de março de 1942, a liquidação das firmas Imobiliária Tiradentes Ltda., Má~
quinas Bromberg Ltda., Emprêsa de Propaganda "Produtos Knoll''. Funtymod
Fundição de Tipos Modernos, ·Máquinas Krohn Ltda., Dima S. A. Distribuidora de Máquinas Brasileira e Fábrica de Máquinas "Helo" S. A.
§ 1.0 O ativo e o passivo das firmas ficarão a cargo dos liquidantes
que forem nomeados para proceder às liquidações.
§ 2.0 O processo pelo qual deverão ser alienados os bens e direitos
ou as cotas sociais, será estabelecido pelo Banco do Brasil S. A., como Agente
Especial do Govêrno, que baixará as instruções necessárias à sua observância.
Art. 2.0 O líquido apurado nas ·liquidações será distribuído pelos s6cios, devendo ser recolhido ao Banco do Brasil S. A., na forma do Decreto-l~i
n. 0 3. 911, ou do Decreto-lei n. 0 · 4.166, o que tiver de permanecer na qualidade de disponibilidade fiscalizada ou de ser incorpor<:ldo ao Fundo de Indenizações.
Art. 3.0 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1944, .123.0 da Independência e 56.(' da
República.
GETULIO VARGAS,

A. de Sousa Costa.

DECRETO

N. 0

14.953 -

DE 7 DE MARÇO DE 1944

A!teuJ. a Tabela Ordinária e cria a Tabela Suplementar de Extranumeráriomensalista do Estado Maior da Aeronáutica, e dá outras providências
O Presidente da República, usa.ndo da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, !=la Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Ordinúria de Extranumerário-mensalista do Estado Ma1or da Ae1·onáutica.
Art. 2.0 Ficfl criada a Tabela Suplementar de Extranumerário-mensalí sta do referido Órgão .
Art. 3.<) Fícs.m transformadas em funções de escriturário e incluídl- na
Tabela Suplementar, de conf,)rmidade l:Om a relação anexa, as funções de
inspetor existentes na Tabela Ordinária de Extranumerário-mensalista do Estado Maior da· Aeronáutica.
Art. 4. 0 A despesa com execução do disposto no art. 1.0 dêste Decreto,
n~·. importância de Cr$ 4-9.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, ConsignZJção II -- Pe-'*loal
Extranumerário, Sabcon§ignação G5
MensB-listas, do Orçamento do Ministério da Aeronáutica para 1944.
Art. 5.·:· Êste Decreto entrará em vigor na datao de sua publicação, revogada-s as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de .1944, 123.0 da Jndependênci~ e 56.0 da
República.
GETÚLIO

VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO N. 0 14.954 -

DE

7

DE MARÇO DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Eidranwnerário-rnensalista· da Secr8'>
taria Geral do Ministério da Guerra e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Secretaria Geral do
Ministério da Guerra.
Art. 2.0 A despesa com a execução· do disposto nêste Decreto, na importância de Cr$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 ~ Pessoal, Consignação l i - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Orçamento do MiniStério da Guerra para 1944.
Art. 3.0 ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 7 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.O 14.955 -

DE

7

DE

MARÇO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranwnerário-mensalista da Imprensa
Nacional, do Ministério da justiça e Negócios Interiores, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da CóUstituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Imprensa Nacional, do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na importância de Cr$ 58. 800,00 (cinqüenta e oito mil e oitocentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta da Verba I - Pessoal, Consignação li - Pessoal
Extranumerário, Subconsignação OS - Mensalistas, do orçamento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores para '1944.
Art. 3.0 ~ste Decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
.:República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0

14.956 ~

DE

7

DE

MARÇO

DE

1944

·Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
do Serviço Florestal do lVlini'stério da Agricultura, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço Florestal do Ministério da Agricultura, de conformidade com a relação anexa, uma função Pe auxiliar de escritório, referência IX, duas, referência VIII, e uma·· função de guardà, referência VII .
Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto no artigo anterior, na
importância de Cr$ 28. 800,00 (vinte e oito mil e oitoéentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação I! Pessoal
Extranumerário, Subconsignação 05
Mensalistas, do Orçamento do Ministério da Agricultura para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 14-.957 -

DE G DE MARÇQ DE

1944

Autoriza que o Ginásio Rui Barbosa, com sede em jacarézinho, no Estado do.;
Paraná, funcione como colégio

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 14958 . .:. ___ DE 7 DE MARÇO DE .1944
Autoriza que o Ginásio da Escola Normal Plínio Rodrigues de Morais, com
sede em Tietê, no Estado de São Paulo, funcione com~ colégio

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 14.958 -

DE 7 DE MARÇO DE 1944

Autoriza que o Ginásio Cesário Mata, com sede em Campinas, no Estado ·
de São Paulo, funcione como colégio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário e do Decreto-lei n. 0 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:

Art. 1.0 O Ginásio Cesário Mata, com sede em Campinas, no Estado
de São Paulo, fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de ·
que trata o artigo anterior passa a ser Colégio, Cesário Mata.
Art. 3.0 O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio Cesário Mata, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições ef!l contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da .
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 14-.960 -

DE

7 DE MARÇO DE 1944

Autoriza que o Ginásio da Escola Normal Dr. Alvaro- Guião, com sede em
São Carlos, Estado de São Paulo, funcione como colé~io

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário e do Decreto-lei n. 0 4. 245, de 9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1.0 b Ginásio da Escola Normal Dr. Álvaro Guião, com sede em
São Carlos, Estado de São Paulo, fica autorizado a funcionar como colégio;
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de
que trata o artigo anterior passa a ser Colégio Esta-dual Dr. Álvaro ·Guião.
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Art. 3. 0 A equiparação, que pelo presente Decreto é concedida ao CoÁlvaro Guião, considerar-se-á, quanto aos seus cursos
clássico e cien~ífico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
R\0 de Janeiro, 7 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
··da República.

légio Estadual Dr.

GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO N. 0 14.961 -

DE

7 DE MARÇO DE 1944

Autoriza que o Ginásio de Viçosa, com sede em Viçosa, no Estado de Minas
Gerais, funcione como colégio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário e do Deçreto-lei n. 0 4. 245, de 9 de abril de 1942, decreta:

Art. 1.0 O Ginásio de Viçosa, com sede em Viçosa, no Estado de Minas
Gerais, fie~ autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2. 0 A denominação do estabelecimento de ensino· secundário de
·que trata o artigo anterior passa a ser Colégio de Viçosa.
Art. 3.0 O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio de Viçosa, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4. 0 RevoganH;e as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
.
GETULIO VARGAS.

Gustavo
DECRETO N. 0 14.962 -

DE

Capanema.

7 DE MARÇO DE 1944

Autoriza que o Ginásio Mineiro de Uberlândia, com sede em Uberlândia,
no Estado de Minas Gerais, funcione como colégio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
·tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino se~
cundário e do Decreto-lei n. 0 4. 245, de 9 de abril de 1942, decreta :
Art. 1.0 O Ginásio Mineiro de Uberlândia, com sede em Uberlândia, no
Estado de Minas Gerais, fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de
que 1.Tata o artigo anterior passa a ser Colégio Estadual de Uberlândia
Art. 3.0 A equiparação, que pelo presente Decreto é concedida ao Colégio Estadual de Uberlândia, considerar-Se-á, quanto aos seus cursos clássico
e cientifico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1944, 123,0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .
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DECRETO N. 0 14.963 -

DE

7

DE

MARÇO

DE

1944

Autoriza que o Ginásio Cardeal Leme, com sede no Distrito Federal, funcione
como colégio
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 14.964 -

DE 7 DE MARÇO DE 1944

Autoriza que o Ginásio José Bonifácio, com sede em Patanagaá, no Estado ds
Paraná, funcione como colégio
Não foi public&do ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N.O 14.965 -

DE 7 DE MARÇO DE 1944

At1toâza que o Ginásio da Escola Normal de Bottzcatu, com sede em
Botucatu, Estado de São Paulo, funcione como colégio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino se~
cundário e do J?ecreto-lei n.O 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:

Art. 1. 0 O Ginásio ela Escola Normal de Botuc~tu, com sede em Bo~
tucatu, Estado de São Paulo, fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de
que trata o artigo anterior passa a ser Colégio Estadual de Botucatú.
Art, 3.0 A equiparação, que pelo presente Decreto é concedida ao Colégio Estadual de Botucatu, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico
e cientííico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.0 Revogam-se _as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 14.966 -DE 7 DE MARÇO DE 1944
Autoriza. que o Ginásio do Estado, com sede em Taubaté, no Esta.do de Sã.o
Pa.ulo, iancions como colégio
O Pr-esidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário e
do Decteto-lei n, 0 4. 245, de 9 de abril de 194·2, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio do Ests.<d.o,, com sede em T . mbaté, no Estado de São
Paulo, fica autorizado a funcionar Como colégio,
Art. 2. 0 A denoffiinaçiâio do estabelecimento de ensino secundário de que
trata o é.•.:tigo anterior pa:ssa a ser Colégio Estadual de Tf!ubs.•té.
Col, Leis- Vol. II

F. 27
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Art. 3.0 A equiparação, que pelo presente decreto é concedida ao Co·
légio Est6.·dua1 de Taubaté, consider6.'r-se~á, quanto aos seus cursos clássico
e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.0 Revogam-se as dtsposições em contrário.
Rio de ~aneiro, 7 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capatzema.
DECRETO N. 0 14,967

~ DE

7 DE MARÇO DE 1944

Autoriza que o Ginásio da Es~ola Normal Conselheiro Rodrigues Alves, com
sede em Guaratinguetá, Este.do de São Paulo, funcione como colégio
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 14.968 -

DE

8 DE MARÇO DE 1944

Desapropria, por u'tilidade pública, imóveis no Distrito Federal
O Presidente da Repú'Qlica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o art. 6.0 , combinado com
as letras I em do art. 5.0 , do Decreto-lei n.0 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 É declarada de utilidade pública a desapropriação dos seguintes imóveis situados no Distrito Federal:
Rua Visconde do Rio Branco:

Prédios ns. 48, 52, 54, 58, 60, 62 e 64.

Rua da Constituição:
Prédios ns. 55, 57-57 A, 59, 63, 65-67, 71 e 61.
Rua do Núncio:
Prédios ns. 7, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27-29, 6, 10-12, 14, 16, 18, 20,
22, 24·-24 A, 26 e terrenos dos antigos prédios ns. 9 e 17.
Avenida Tomé de Souza:
Prédio n.O 19.
Art. 2.° Cabe ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores efetivar a
presente desapropriação, nos têrmos do art. 10 do Decreto-lei n.0 3. 365, de
21 de junho de 1941, conjuntamente ou por partes.
Art. 3.0 As despesas com a presente desapropriação serão custeadas pelos
recursos que forem determinados no "Plano de Obras e Equipamentos", instituído pelo Decreto-lei n.0 6 .144, de 29 de dezembro de 1943.
Art. 4.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de março .de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.O 14.969 -

DE 8 DE MARÇO DE 1944

Inclui sob os eleitos do Decreto~ lei _n. 4. 166, de 11 de março de 1942, para
0 tini de ser liquidada, a firma Algodoeira do Sul Limitada, com sede;
em São Paulo
0

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o. ar~
artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista O disposto nos arts. 5.0
do Decreto~ lei n. 0 4. 807, de 7 de outUbro de 1942; 1.0 do Decreto-lei n.O 5.661,
de 12 de julho de 1943; 1.0 do Decreto-lei n. 0 5. 777, de, 26 de agôsto de
1943; e 2.0 do Decreto n. 0 10.358, de 31 de agôsto de 1942, decreta:

Art. 1.° Fica autorizada, nos têrmos do Decreto-lei n.O 4. 166, de 11
de março de 1942, a liquidação da firma Algodoeira do Sul Limitada, com
sede na Capital do Estado de São Paulo.
§ 1.0 O ativo e o passivo da firma ficarão a cargo do liquidante nomeado para proceder à liquidação.
§ 2.0 O processo a observar na alienação dos bens .e direitos, ou das
cotas sociais, será estabelecido pelo Banco dà Brasil S . A. , que baixará as
instruções necessárias como Agente Especial do Govêrllo ,
Art. 2.0 O· líquido apurado na liquidação, será distribuído pelos sócios,
devendo ser recolhido ao Banco do Brasil S. A., na forma do Decreto-lei
n.o 4.166, de 11 de março de 1942, ou do Decreto-lei n. 0 3.911, de 9 de
dezembro de 1941, o que tiver de ser incorporado ao Fundo de Indenizações
ou de permanecer na qualidade de disponibilidade fiscalizada.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 14.970 -

DE 8 DE MARÇO DE 1944

Ir.clui sob os efeitos do Decreto-lei n. 4. 166, de 11 de março de 1942, para
o fim de serem liquidadas, as firmas Hachiya Irmãos & Companhia Li~
mitada, com sede em São Paulo, e Hachiya, Andrade & Companhia. Limitada, com sede nesta Capif:al
0

O Pnesidente da República, usando da atribuição que lhe confere o B.rartigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5.0
do Decreto-lei n.O 4.807, de 7 de outubro de 1942; 1.0 do Decreto-lei .0 5.661,
de 12 de julho de 1943; 1.0 do Decreto-lei n. 0 5. 777, de 26 de agôsto de
1943; e 2.0 do Decreto n.O 10.358, de 31 de agôsto de 1942, decreta:
Art. 1.° Fic_a autorizada, nos têrmos do Decreto-lei n. 0 4. 166, de 11
de março de 1942, a liquidação das firmas Hachiya Irm.5os & Companhia
Limitada, com sede na Capital do Estado de São Paulo, e Hachiya, Andrade
& Companhia Limitada, com sede nesta Capital.
§ 1.0 O ativo e o passivo da firma ficarão a cargo do liquidante nomeado para proceder à liquidação.
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§ 2.0 O processo a observar na alienação dos bens e direitos, ou das
cotas sociais, será estabelecido pelo Banco do Brasil S . A. , que baixará as
instruções nec;essárias como Agente Especial do Govêrno.

Art. 2.0 O líquido apurado na liquidação, será distribuído pelos sócios,
d8vendo ser recolhido ao Banco do- Brasil S . A., na forma do Decreto~lei
n. 0 4.166, de 11 de março de 1942, ou do Decreto-lei n,0 3.911, de 9 de
dezembro de 1941, o que tiver de ser incorporado ao Fundo de Indenizações
ou de permanecer na qualidade de disponibilidade fiscalizada.
·

Art, 3.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposiÇões em contrário,
Rio de Janeiro, 8 de março de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 14.971 -

DE ,8 DE MARÇO DE 1944

Inclui sob os oh:itos do Decreto-lei n. 0 4.166, de 11 de março de 1942, para
o fim de ser liquidada., a tiraia Yemmd & Companhia Limitada, com
s~de na capital do Estado de São Paulo
O Presidente da Repúb1ic2, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5.0 do
Decreto-lei n. 0 4.807, de 7 de outubro de 1942; 1.0 do Decreto-lei n.0 5.661,
de 12 de julho de 1943; 1.0 do Decreto-lei n.0 5. 777, de 26 de agôsto de
19<13; e 2.0 do Decreto n. 0 10.358, de 31 de agôsto de 1942, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada, nos têrmos do Decreto-lei n. 0 4.166, de 11
de março de 1942, a liquidação da firma Yemmal & Companhia Limitada,
com sede na capital do Estado de São Paulo.

e

o

1.0
ativo e o passivo da firma ficarão a cargo do liquidante nomeado
pa:-a proceder à liquidação .
§ 2.0 O processo a ob3ervar na alienação dos bens e direitos, ou das
cotas sociais, será estabelecido pelo Banco do Brasil S. A., que baixará as
instruções necessárias, como Agente Especial do Govêrno.

Art. 2.0 O liquido apurado na liquidação será distribuído pelos sócios,
devei!do ser recolhido ao Banco do 'Brasil S. A., na forma do Decreto-lei
n. 0 4. 166, de 11 de março de 1942, ou do Decreto-lei n. 0 3. 911, de 9 de
dezembro de 1941, o que tiver de ser incorporado ;;:.o Fundo de Indenizações
cu de permanecer na qualidade de disponibilidade fiscalizada.
Art. 3.0 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

RiO de Janeiro, 8 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

A'1'0S DO PODER EXECU'l'IVO

DECRETO N. 0 14.972 -

DE

421

8 DE MARÇO DE 1944

Inclui nos efeit-os do Decreto~Iei n. 4.166, de 11 de março de 1942, a- firma
Ando & Companhia Limitada, com sede em São Paulo, e dá outras pw~
vl'dências
0

O Presidente da República, usando da- at1ibuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts, 5.0 do
Decreto~lei n.O 4.807, de 7 de outubro de 1942; 1.0 do Decreto~lei n. 0 5.661,
de 12 de julho de 1943; 1.0 do Decreto~ lei n.0 5. 777, de 26 de agôsto de
1943; e 2.0 do Decreto n.c 10.358, de 31 de agôsto de 1942, decreta:
Art, 1.0 Fica incluída i10S efeitos do Decreto~ lei n. 0 4. 166, de 1.1 de
março de 1942, para o fim de ser liquidada, a sociedade por cotas de- rGspon~
sabilidade limitada Ando & Companhia Limitada, com sede na Capital do
Estado de São Paulo.
§ 1.0 O ativo e o passivo da sociedade ficarão a cargo dos liquidsntes
que forem nomeados pelo Govêrno.
§ 2.0 O processo a observar na alienação dos bens e direitos, ou das
cotas socia.is, será estabelecido pelo Banco do Brasil S.A., na qualidade de
A gente Especial do Govêrno .
Art. 2. 0 O saldo apur8do na liquidação, será distribuído pelos sócios,
devendo ser recolhido ao B2nco do Brasil S. A., na forma do Decreto~l:zi
n.o 4 .166, de 11 de ms.rço de 1942, ou do Decreto~ lei n. 0 3. 911, de 9 de
dezemb;,-o de 1941, o que tiver de ser incorporado ao Fundo de Indenizoções
ou ds permanecer como disponibilidade fiscalizada.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará ern vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de ms.rço de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A, de Souza Costa.
DECRETO N.c 14.973 -

DE

8 DE MARÇO DE 1944

Altera as Tabelas Numéricas 01·dinária e Suplementar de Ex.tranume:-ário~
mensalista. da Fábrica de Bonsucesso, do Jlilinistério da Guerra, e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
ti.go 74, letra a, da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Ficam alteradas, de conformidade com a relação anexa,. as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Extranumerário-mensalista da
Fábrica de Bonsucesso, da Diretoria de Material Bélico do Exército, do
Ministério da Gue;:ra .
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na im~
portância de Cr$ 352,200,00 (trezentos e cinqüenta e dois mil e duzentos
cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação II
- Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do anexo n. 0 17
Ministério da Guerro. -:- do orçamento geral da União para 1944.
Art. -3. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

MINISTÉRIO DA GUERRA

~

('O

DIRETORIA DE MATERIAL BÉLICO DO EXÉRCITO
FÁBRICA DE BONSUCESSO

SITUAÇÃO ATUAL

Número

fut~ões

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Referência

Séries funcionais

I
I

Númem
de
funçõzs

'I'abela

I

I

I

Séries funcionais

I

Referência

I

Tabela

>

..;

o

"'
~

o

'd

Amanuense-auxiliar

I

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

1
1
1
1

I

XV
XIV
XIII
XII

I

I

I

li
1
1
1
1
1

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

Armazenista
1

1

I
I

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

o

~

Amanuense-auxiliar

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

. ......................
........................
.............. .......
. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .
~-

.

XVI
XV
XIV
XIII
XII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

Armazenista

I

XII

I

VII

I

Ordinária

li

l Ordinária 11

1

1
1
1

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

"
"
""co
~

XII
IX
VIII
VII

! Ordinária

I Ordinário
Ordinária
Ordinária

..;

::!

o

11

22
34

Artífice
I
I
I . . . .. . . . ... .. . . . . . . .. . .
I .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . .
I . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . .
I
-

5
6
13

I

Mestre

I
I
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . I
I . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
I
I

I

-

XI
X
IX

XV
XIV

XIII

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

-

1

3

-

I . .. . . .. .. .. . .. . . . . . .. . .

XX

-

-

I

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

I

-

-

-

XVIII

1

I
I
I
I

15
30
40

-

1
5
9

Ordinária

I Ordinária

15

I
I

-

1

2

Orõinária

-

-

XIV

I
I
I
I
I
I

F.4.estre

I

I

II

I
I
I

-

Suplem.

-

I

I

I

I
I

Ordináda

X

OrQ.inária

IX

Ordinári~

XVI
XV
XIV
XIII

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

I

I Ocdináda
Ordinária

I
I

Ordinária
Ordinária

I

~
"o

m

~

hlestre Especializado

....................... I
.. ' .................... I
. ......................

I

I
I

I

I
I ... .. ... .. ... ... . ... ... I

I
1
1

XI

I ....................... I
I . ......................
I . ......................

4

-

I

I

2

) Ordinária

Artífice

I . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
I .......................
.......................

I

I Ordinária

I
I

I
I

I

Armazenista

II ........................

I

Ordinárb
Ordinária
Ordinária

----

Mestre Especializado

-

I
I
I
I

XX A
XX
XIX

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

XVIII

"
"'"

",
o"

::;

~

Técnico de Laboratório

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

-

XII!
XII

Ordinária
Ordinária

I
-

I
I

-

""
"'"'
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DECRETO N. 0 14.974 -

DE

.8

DE

MARÇO

DE

1944

Cria uma função na Tabela Ordinária de Esxtranumerário-mensalista do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas e dá outras prOvidências
·O Presidente da República, usando da atribuição que lhe· confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Ordinária de Extranumeráriq-mensalista
do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas, do Serviço Nacional de
Pesquisas "Agrônomicas, do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do Ministério da AgricUltura, unia íunção de agrônomo, referência XVII.
Art. 2.0 A despesa com a execução · dêste Decreto na importância de
Cr$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá à conta
da Verba 1 - Pessoal, Consignação li -- Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Orçamento do Ministério da Agricultura para

6«.

.

Art. 3.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 8 de março de 19441 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 14.975 -

DE

8 DE MARÇO DE 1944

Declara caduco o Decreto n.0 10. 700, de 23 de outubro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei -n.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarndo caduco Ó Decreto número dez mil e setecentos
(10. 70Çl), de vinte e três (23) de outubro de mil novecentos e quarenta e
dois (1942), que autorizou o cidadão brasileiro !salino Teixeira de Rezende a
pesquisar níquel numa área de cinqiienta hectares (50 ha), situada no Sítio
das Piteiras, fazenda Santa Elza, distrito de Cassiterita, ex-Conceição da Barra,
município de São João del Rei do Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.
DECRETO N. 0 14.976 -

DE

8 DE MARÇO DE 1944

Declara sem efeito a autorização de pesquisa concedida. ao cidadão brasileiro
Leopoldo Campolina Diniz pelo Decreto n.0 11. 635, de 11 de fevereiro
de 1943
O Presidente da F.epública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Leopoldo Campolina Diniz pelo Decreto número onze mil seiscentos
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e trinta e cinco (11.635), de onz-e (11) de fevereiro de mil novecentos e
quarenta e três ( 1943), para pesquisar quartzo. em terrenos situados no imó~
vel denominado Comechas de Baixo ou Criminosa, na fazenda Brejo do Rio
Preto, distrito de Barreiros do município de Bocaiuva, do Estado dê Minas
Gerais·.
Art. 2.0 Revogaro~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

ApoloniO Sales.

DECRETO N. 0 14. 97'1

~

DE 8 DE MARÇO DE 1944

Retifica o art. 1.0 do Decreto n.0 12.014, de 19 de março de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, let:la a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código dB Minas), decreta:
A;t. 1.° Fica alter2do o s.rtigo p:·:irr..dro ( 1.0 ) do Decreto número doze
mil e quatorze (12. 014), ele dezenove ( 19) de março de mil novecentos e
quarenta e três (1943) q-ue autorizou o cidadão brasileiro Célio Borges de
Gouvêa a pesquisar quartzo, berilo, mica, pedras coradas e associados no
lug2r denominado Catimbaú Grande, município de Rio Bonito, elo Estado
do Rio de J2.neiro, numa área de seis h2ctares e tTinta e 'cinco ares ,(6,35 ha),
o qual passa a te-r a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileho
Celio Borges de Gouvêa a peSquisar quartzo, berilo, mica, pedras coradas
e associados em terrenos situados no primeiro ( 1.0 ) distrito de Catimbaú
Grande, município de Rio BOnito,. do Estado do Rio de Janeiro, numa área
de setenta e um he:::tares e oitenta ares (71,80 ha), delimit<.:da por um pen~
tágono tendo um dcs vértices situado à distância de seiscentos e um metros
e quarenta centimet;·os (601,40 m), rumo magnético oitenta e dois graus e
cinqüenta e oito minutos sudoeste (82° 58' SW) da confluência dos córre~
gos do Catimbz.ú e Santo Antonio e os lados, a partir do vértice considerado,
com os sEguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e seis metros
e sessenta e seis centímetros (706,66 m), vinte e cinco graus e cinqüenta
minutos nordeste ( 25° 50' NE); quatrocentos e oitenta e cinco metros e cinqüenta e um centímetros (485,51 m), setenta e seis graus sudeste (76° SE);
quatrocentos e oitenta e cinco metros e cinqüenta e um centímetros (485,51 m),
cinqüenta e dois graus e vinte minutos sudeste (52° 20' SE); setecentos e
seis metros e sessenta e seis centímetros (706,66 m), vinte e cinco graus e
cinqüenta minutos sudoeste (25° 50' SW); novecentos e cinqüenta metros
(950 m), sessenta e quatro graus e dez minutos noroeste (64° 10' NW),
respectivamente.
Art. 2.0 A presente alteração de Decreto fica suje-ita ao pagamento da
taxa de quatrocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 420,00) .
Arf. 3.° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
Decreto, que passam a fazer parte do presente ,
Art. 4.0 Revogam~se as disposições ~m contrário.

Rio de Janeiro, 8 de me.rço de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0

14.978-DE 8 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Fausto Nascimento Bittencourt a pesquisar limo·
nita e associé<dos no município de Cerro Azul, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da ConstitUição e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mine'!::!), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Fausto Nascimento Bitten·
court a pesquisar limonita e associados numa área de cento e oitenta e sete
hectares e cinqüenta ares ( 187,50 Ha), situada no lugar denominado Campo
das Flores ou Claudios, distrito de Rio Branco, município de Cerro Azul,
do Estado do Paraná, área essa delimitada por um quadrilátero que tem um
vértice a mil e quinhentos metros (1.500 m), rumo magnético quarenta graus
nordeste ( 40° NE) da interseção da estrada Açungui·Rio Branco com o ribei·
rão dos Claudios e cujos lados, a partir dêsse vértice têm os seguintes com·
primentos e rumos magnéticos: mil e quinhentos metros ( 1. 500 m) quarenta
graus nordeste (40° NE); mil e trezentos metros (1.300 m), cinqüenta graus
noroeste (50° NVV); mil e quinhentos metros (1.500 m), trinta e seis graus
sudoeste (36° SW); mil e dttzentos metros (1.200 m), cinqüenta graus sud_este
(50° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorg2da nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil oitocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 1.880,00)
e será transcrito no livro próptio da Divisão de Fomento da Produção MiR
neral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales,

DECRETO N. 0 14.979-DE 8 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Hercilio Zappelini a pesquisar carvão mineral no
município de Tubarão, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da ConstituiçãO e nos têrmos do Decreto·lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro àe 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Hercilio Zappelini a pesquisar
carvão mineral em terrenos situados rio lugar denominado Rio Pequeno, no disR
trito de Braço do Norte, município de Tubarão, do Estado de Santa Catarina,
numa área de oitocentos e quarenta e pm hectares e sessenta e quatro ares
(841,64 ha), delimitada por um polígono tendo um dos vértices situado à disR
tância de quinhentos e dez metros e sessenta centímetros (510,60 m), rumo
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magnenco dez graus e quinze minutos sudeste (10°15' SE) da barra do arroio
Meurer no rio Pequeno e cujos lados, a partir -do VérticE: considerado têm,
sucessivamente, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e ses~
senta e cinco metros (765 m), onze graus e cinqüenta e cinco minutos sudeste
{ 11°55' SE); mil cento e cinqüenta metros ( 1.150 m), quarenta graus sudeste
(40° SE); mil quB.trocentos e' oitenta e cinco metros (1.485 m), oitenta e
sete graus nordeste (87° NE); dois mil metros (2.000 m), quarenta e sete
graus e trinta minutos sudeste ( 4 7°30' SE); mil seiscentos e quarenta metros
(1.640 m), dezessete g1·aus e trinta minutos sudeste (17°30' SE); quatro mil
duzentos e vinte e três metros ( 4. 223 rn), três graus e quinze minutos nor~
deste (3°15' NE); quatro mil quinhentos e noventa metros (4.590 m), oitenta
e seis graus e quarenta e cinco minutos noroeste (86°45' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil duzentos e dez cruzeiros (Cr$
4.210,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro~
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se a:. disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de março de 1944, 123.0 da Indepl?ndência
da República.

12:

56.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 14.980-DE 8 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Miguel José Boabaid a pesquisar carr.rão mineral
no município de Tubarão, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, u:;ando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrlnos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Códig·o de Minas). dec::-eta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Miguel José Boabaid a pes~
quisar carvão mineral numa área de oitocentos e trinta e sete hectares e vinte
e sete ares (837,27 ha), situada no lugar denominado Rio Pequeno, distrito
de Braço do Norte, município de Tubarão, do ·Estado de Santa Catarina, área
essa delimitada por um trapézio que tem um vértice a duzentos e setenta
metros (270 m), rumo magnético dezenove graus e vinte minutos noroeste
(19°20' NW) da conf1uê!1CW. d.o arroio f<Jlattas no Rio Pequeno e cujos lados
a partir dêsse. vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seta
mil quinhentos e oitenta metros (7 .580 m), oitenta e seis graus e quarenta e
cinco minuto3 sudeste (86°45' SE); mil e setenta metros (1. 070 m), três
grauS e quinze minutos nordeste (3°15' NE); oito. mil e setenta metros
(8.070 m), oitenta e seis graus e quarenta e cinco minutos noroeste (86°45'
NW); mil cento e setenta e cinco metros (1.175 m), vinte graus e quarenta e
cinco minutos sudeste (20°45' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil cento e_ noventa cruzeiros (Cr$
4 .190,00) e será transcrito no livro próPrio ·da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de março de 19'~4, 123.0 da Independência e 56.o
da Rep-ública.
GETULiO VARGAS.

Apoloz1io Sales.

DECRETO N. 0 14.981-DE 8 DE MARÇO DE 1944
Autoriza o cidad5o brasileiro Osvaldo cZe Carvalho li/lcnteira a pesquisa• quartzo
no município de Bom-Sucesso, do Estado de iVIinas Gerais
O Pr€sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código d0 1\~Li.nas), dcc::etn:

Art. 1.° Fica autorizado o cidac;ão brasilei:·:o Os'i<.1do de C:-a·v8lho 1\-:!onteiro a pesquisar qua:rtzo t1uma área de três hectares e trinta e seis ares (3,36
ha), situada no lugar denominado Morro das Pedras, distrito e município de
Bom-Sucesso, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a doze metros (12 m), rumo m.agnético sul (S)
da confluência dos córregos Morro das Pedras e Tapera e cujos lados convergentes nesse vértice, têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e vinte e quatro metros (224 m), ~:essenta e oito graus
e vinte e cinco minutos nordeste ( 68°25' NE); cento e cinqüenta metros
(150 m), vinte e um graus e trinta e cinco minutos noroeste (21°35' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Ivlinas.
Art, 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autênti.ca
dêste decreto, pag2rá a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro p;óprio da Divisão de Fomento da Produção IVIineral do
1\l!inisté:do da Agricultura,
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de março de í944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
G-ETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 14.982-- DE 8 DE r·.tl:ARÇO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Aldo Za.ppelini a pesquisar c..;-:rvão mineral no
município de Tubarão. do Estado de Santa Catarina

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a., da Constituição c nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Aldo Zappelini a pesquisar
carvão mineral numa área de oitocentos e trinta e sete hectares e trinta e dois
ares ( 83 7,32 h a), situada no lugar denominado Rio Pequeno, distrito de Braço
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do Norte, mumc1p10 de 'Tubarão, do Estado de Santa Catarina, área essa
delimitada por um trapézio que tem um vértice a cinqüenta metros (50 m),
rumo magnético sessenta e três graus. e trinta e três minutos sudeste (63°33'
SE) do ponto extremo sul ( S) da ilha P~tos e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos : mil e oitocentos metros ( 1. 800 m), onze graus e quarenta e cinco minutos sudeste
(11°45' SE); quatro mil quinhentos e noventa metros (4.590 m), oitenta e
seis graus e quarenta ~ cinco minutos sudeste (86°45' SE); mil setecentos e
trinta metros ( 1. 730 m), três graus e quinze minutos nordeste (3°15' NE);
cinco mil e noventa metros (5.090 m), oitenta e seis graus e quarenta e cinco
minutos noroeste (86°45' NW),
Art, 2.0 Esta autorização é ·outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que cerá uma vi:l autêutica
dêste decreto, pagará a ta_xa de quatro mil cento e noventa cruzeiros (Cr$
.:J.• 190,00) e s<::rá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revcgam~se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 8 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V P.~'<-GAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 14.983 ·-DE 8

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José junqueira. Ferraz a pesqui;;;ar calcáreo no
município de Pira.petinga, do Est2do de Minas Gerais
O .Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Junqueil'a Ferraz a pesquisar calcáreo, no imóvel denominado Fazenda Santo Antônio situado no
distrito e município de Pirapeting21, do Estado de Minas Gerais, numa área
de vinte hectares (20 Ha), delimitada por um retângulo tendo um vértice à
distância de novecentos metros (900 m), no rumo verdadeiro oitenta e oito
graus quare~ta minutos nordeste (88°40' NE) do canto sul (S) do Cemitério
Antigo existqnte à margem da estrada de rodagem Pirapetinga-Paraoquena,
entre as fazendas Santo Antônio e Rochedo e os lados que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos verdadejros: seiscentos metros
(600 m), oitenta e oito graus quarenta minutos nordeste (88°40' NE); trezentos e trinta e três metros e trinta e três centÍíiletros (333,33 m), um grau
e vinte minutos noroeste ( 1°20' NW), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de. lVIinas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minel'al do
Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1944,. 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.
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DECRETO N.0 14.984- DE 8

DE MARÇO DE

1944

Autoriza C! cidadão brasileiro Euclides Rodrigues de Souza a pesquisar quartzo
no município -de Bocaiuva, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Eucli.des Rodrigues de Souza
a pesquisar quartzo numa área de duzentos e vinte· e cinco hectares (225 Ha),
situada na Fazenda São Miguel, distrito de Tena Bnmca, município de Bocaiuva, do Estado de IVlinas Gerais, e delimitada por um hexágono irregular
tendo um vértice a quinhentos e vinte metros (520 m), no rumo .magnético
vinte e quatro graus noroeste (24° NW) da confluência do córrego Barreirinhos
com o rio São Miguel, e cujos lados, a p2.rtir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e orientações magÍléticas: mil e quinhentos metros (1.500 m),
dezoito graus nordeste (18° NE); quinhentos metros (500 m), setenta e dois
graus noroeste (72° NW); quinhentos metros (500 m), dezoito graus nordeste
(18 NE); mil e quinhentos metros (1.500 m), setenta e dois graus sudeste
(72° SE); dois mil metros (2.000 m), dezoito graus sudoeste (18° SW);
mil metros (1.000 m), setenta e dois graus nomeste (72° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dê~te decreto, p~gará a taxa de dois mil duzentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
2. 250,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em- contrário.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
DECRETO N. 0 14.985-DE 8 DE MARÇO DE 1944

Auto:dza o cide.dão brasileiro Germano Donner a pesquisar carvão mineral no
município de 1'ubarão1 do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985) de 29
de janeiro de 1940 (Código C.2 Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Germano Donner a pesquisar
carvão mineral, numa área de oitocentos e trinta e sete hectares e noventa e
oito ares (837,98 Ha), situada no lugar denominado Rio Pequeno, distrito
de Braço do Norte, município de Tubarão, do Estado de Santa Catarina, área
essa delimitada por um pentágono irregular que tem um yértice a- quatrocentos
e oitenta metros ( 480 m), rumo magnético quarenta graus e trinta e seis
minutos nm·oeste (40°36' N\V), da confluência do alToio da Sepultura no rio
Pequeno e cujos lados, a partir c1êsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rurrlOs magnéticos: cem metros ( 100 m), um grau e trinta e um minutos
sudeste (1°31' SE); mil quinhentos e trinta e três metros (1.533 m), doze
graus e quinze minutos sudeste ( 12°15' SE); cinco mil e noventa metros
(5.090 m), oitenta e seis graus e quarenta e cinco minutos sudeste (86°45'
SE); mil qninhentos e setenta e CÍ.nco metros (1.575 m), três graus e quinze
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minutos nordeste (3°15' NE); cinco mil quinhentos e vinte metros (5.520 m),
oitenta e seis graus e quarenta e cinco minutos nordeste ( 86°45' NVV) .
Ai"t. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.

A~t. 3.0 O ti{ulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica

d~ste

decreto, pagará a taxa de quatro mil cento e .noventa cruzeiros (Cr$
4 .190,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro·
dução !v.Iineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrárió,
Rio de Janeiro, 8 de março de 194-4, 123.0 da
da República.

~ndepend@ncia

e

~í6. 0

GETULIO VARGAS.

Apoloni.o Sales.

DECRETO N. 0 14,986- DE 9

DE

MARÇO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José da Silva Marques a pesquisar quartzo e associados no município de Sento Sé. do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Cõdigo de Minas), decreta:

Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José da Silva Marques a
pesquisar quartzo e associados numa área de· duzentos e cinqüenta e oito hectares, quarenta e sete ares e vinte e cinco centiares (258,4725 ha), situada na
fazenda do Alegre, distrito de Ourcr BranCo do município de Sento Sé, do Estado
da Bahia e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a cento
e trinta metros ( 130 m), rumo oitenta e três graus e trinta minutos noroeste (83°30' NW) magnético da confluência dos córregos Lagrimal e Mina
cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: dois mil e quinhentos. metros (2. 500 m), sessenta e nove graus
e trinta minutos sudoeSte ( 69° 30' SW); mil duzentos e cinqüenta e seis metros
(1.256 m), um grau e dezesSeis minutos noroeste (1°16' NW); dois mil e
quinhentos metros (2. 500 m), sessenta e nove graus e trinta minutos nordeste
(69°30' NE); setecentos e sessenta metros (760 m), cinqüenta e um graus
e trinta minutos sudoeste (51°30' SW); mil metros (1.000 m), trinta e oito
graus .e trinta minutos sudeste. (38°30' SE).
Art. 2.0 Esta autori;ação é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil quinhentos e noventa cruzeiros (Cr$
2. 590,00) e será tr.nnscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.O 14,987- DE 9 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Abelardo Calil Bulas a pesquisar carvão mineral
no município de Tuharão, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decrete-lei n.O 1. 985, de 29
ele janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Abelardo Calil Bulas a pesqulsar carvão mineral numa área de oitocentos e trinta e três hectmes e quarenta e ·um ares (833,41 ha), situada no lugar denominado Rio Peqm~no, distrito de Braço do Norte, município de Tubarão, do Estado de Santa Catarina,
área essa delimitada por um pentágono irregular que tem um· vértice a trezentos e oitenta e cin~o metros (385 m), rumo magnético vinte e cinco
graus sudeste (25° SE) da confluência do arroio Carvão no rio Pequeno
e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e setenta e três metros (273 m), vinte graus e cin~
qüenta e cinco minutos sudeste (20°55' SE); mil setecentos e cinqüenta
e seis metros (1.756 m), cinqüenta e dois graus e quarenta e cinco minutos
sudeste (52°45' SE) seis mil e dez metros (6.010 m), oitenta e seis grC;.US
e quarenta e cinco minutos sudeste ( 86°45' SE); mil duzentos e dez metros
(1.210 m), três graus e quinze minutos nordeste (3°15' NE); sete mil quinhentos e oitenta metros (7 .580 m), oitenta e seis gr2us. e quarenta e cinco
minutos noroeste ( 86°45' NW) .
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada noS têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de. pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a ta1:a de quatro mil cento e setenta cruzeiros (Cr$
4.170,00), e. será transcritO no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do . Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123. 0 da IndelJendência e . 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O

14.988- DE 9

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José dos Santo's lllfanso a pesquisar mica e associados no munidpio de Siío IVIanuel, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decretc~lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 194·0 (Código cÍe Minas), decreta:
A;t. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José dos Santos Manso a
pesquisar mica e associados numa área de trinta hectares (30 ha), situada na
fazenda do Castelo, distrito e município d2 São }/.[anuel, do EstG.do de IVlinas
Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice a seiscentos metros
( 600 m), rumo sessenta e cinco graus noroeste ( 65° NW) magnético do quilômetro trezentos e oitenta e nove (Km 389) da The Leopoldina Railway C.O Ltd.
e os lados que partem dêsse vértice com seiscel-:>.tos m2ü·os ( 600 m) e rumo
cinco graus nordeste. (5° NE) magnético, quinhentos metros (500 m) e oitonta
e cinco graus noroeste (85° NW) magnético.
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que- será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.
DECRETO

N. 0

14.989- DE 9 DE

MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Silva de Assis a pesquisar acre e associados
no mutiicípio de Itabiâto, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decr~to-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de,1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica au'torizado o cidadão brasileiro José Silva de Assis a pesquisar
acre e associados num'a área de trinta e cinco hectares (35 ha), situada no
lugar denominado Grata da Serra, distrito de Bação do município de Itabirifo,
do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice
a novecentos e oitenta e sete metros (987 m), rumo treze graus e trinta minutos nordeste ( 13°30' NE) !nagnético da foz do córrego da Lourença, afluente do ribeirão Mata Porcos e os lados que partem dêsse vértice com setecentos
metros (700 m) e rumo cinqüenta e dois graus e trinta minutos sudeste (52°30'
SE) magnético, quinhentos metros (500 m) e rumo trinta e sete graus e trinta
minutos nordeste (37° 30' NE) magnético.
Art. 2.0' Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 350,00),
e será transcrito no livro próp:do da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 . Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO V ARGÀs,

Apolonio Sales.
DECRETO

N. 0

14.990-DE 9

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ilvo ]u-nqueira Passos a pesquisar mica e associados no mu-nicípio de Muriaé, do Estado de lJinas Gerais
O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos dà Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ilvo Junqueira Passos a pesquisar mica e associados, numa área de quatorze hectares e cinqüenta e doia
a'res (14,52 ha), situada no local denominado Fazenda Monte Alegre, distrito
Co!. Léis- Vol. II

F. 28
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de :;:tamuri, mumctpto de Muriaé, Estado de Minas Gerais, delimitada por
um retângulo que tem um vértice na confluência dos córregos Olaria e dos
Gomes, e os lados que convergem no vértice considerado, e a partir dêle, com
os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oitocentos e oitenta metros
(880·m), oeste (W) e cento e sessenta e cinco metros (165m), sul (S).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a -taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será trans~
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis·
tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de março da 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
~ 4.polonio

Sales.

DECRETO N.0 14.991-DE 9 DE MARço DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Perí Dácia Barrei~ a pesq'uisar carvão mineral no
município de Tubarão, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
11rt. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
da janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Perí Dácia Barreto a pesquisar carvão mineral no lugar denominado Rio Pequeno, no distrito de Braço
do Norte, município de Tubarão, do Estado de Santa Catarina, numa área de
oitocentos e trinta e cinco hectares e oitenta e seis ares (835,86 ha) delimitada
por um pentágono tendo um dos vértices situado à distância de quatrocentos
e vinte inetros ( 420 m), rumo magnético trinta e sete graus e vinte e sete
minutos sudeste (37°27' SE) da. barra do arroio dos Porcos no rio Pequeno
e cujos lados a partir do vértice considerado, tem sucessivamente, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentoS e noventa e dois metros
(492 m), cinqüenta e dois graus e quarenta minutos sudeste (52°40' SE);
mil duzentos e dez metros (1.210 m), um grau e quatro minutos sudeste
(1° 04' SE); cinco mil quinhentos e vinte metros (5.520 m) oitenta e seis
graus e quarenta e cinco minutos sudeste (86°45' SE); mil quatrocentos a
oitenta. e oito metros ( 1.488 m), três graus e quinze minutos nordeste (3°15'
NE); seis mil e dez metros (6.010 m), oitenta e seis graus e quarenta e cinco
minutos nOroeste ( 86°45' NW) .
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo
de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil cento e oitenta cruzeiros (Cr$
4 .180,00) e será transcrito no livro pr6prlo da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales,
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DECRETO N.0 14.992- DE 9 DE MARÇO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião da Silva Guimarães, a pesquisar mica
e associados no município de Rio Preto, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião da Silva Guimarães
a pesquisar mica e associados no lugar denominado Santa Rita dos Leites, e
nos terrenos da Fazenda de São Gabriel no lugar denominado Saúde, situados
no distrito e município de Rio Preto do Estado de Minas Gerais, numa área
de quarenta e nove hectares (49 ha), delimitada por um polígono irregular
·tendo um vértice à distância de trezentos e cinco metros (305 m), no rumo
magnético trinta e cinco graus sudoeste (35° SW) da confluência dos córregos
do Cristal e Santa Rita dos Leites e os lados, a partir dêsse vértice, têm
os seguinteS comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300 m),
setenta graus e trinta minutos nordeste (70°30' NE); mil e cem metros
(1.100 m), dezenove graus e trinta minutos noroeste (19°30' NW); quatrocentos e trinta metros (430 m), setenta graus e trinta minutos sudoeste (70°30'
SW); trezentos e noventa metros (390 m), dez graus sudoeste (10° SW);
cento e seSsenta metros ( 160 m), oitenta e cinco graus e trinta minutos sudeste
(85°30' SE); duzentos e oitenta metros (280 m), Q.uatro graus e trinta minutos ·sudoeste ( 4°30' SW); trezentos e vinte metros (320 m), oitenta graus
sudeste (80° SE); trezentos metros (300m), dezenove graus e trinta minutos
sudeste (19°30' SE) até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$ 490,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
DECRETO N. 0 14.993 -

DE

9

DE

MARÇO

DE

1944

Concede à Fonte São Geraldo Limitada autorização para funcionar como
emprêsa de mineração
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 0 14.994 -

DE

9 DE MARÇO DE 1944

Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista do
Estabelecimento de Material de Intendência do Rio, do Ministério da
Guerra, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~
mensalista do Estabelecimento de Material de Intendência do Rio, da Subdiretoria de Material de Intendência do Exército, da Diretoria de Inten-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

d&ncia do Exército, do Ministério da Guerra, uma função de motodsta~au
xiliar, referência VII.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Dec~eto, pa ~m,:
portância de Cr$ 6. 600,00 (seis mil e seiscentos cruzeiros) anuats, correra a
conta da Verba 1
Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 Mensalistas, do Orçamento do Ministério da Guerra
para 1944.
Art. 3.0 ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, · 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
DECRETO N. 0 14.995 -

DE

9

DE

MARÇO DE 1944

Cda a' Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Quartel
General da 3.8 Re~ião Militar, do Ministério da Guerra, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, com três funções de motorista~auxiliar, referência,
VII, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Quartel
General da 3. .a ·Região Militar, do Ministério da Guerra.
Art, 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importâr:_ci~ de Cr$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correra a conta da Verba 1
Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05
Mensalistas, do Orçamento do Ministério da
Guerra para 1944 .
Art. 3. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
DECRETO N.O 14.996 -

DE 9 DE MARÇO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola Nscional de Veterinária, dO Ministério da Agricultura, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista da Escola Nacional de
Veterinária, da Universidade Rural, do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do Ministério da Agricultura.
Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 36.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros) anuais, correrá à
conta da Verba 1
Pessoal, Consignação li Pessoal Extranumerário,
Subconsignação OS Mensalistas, do Orçamento do Ministério da Agricultura para 1944,
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Saiies.

MINISTtRIO DA AGRICULTURA
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DECRETO N. 0 14.997 -

DE

9

DE MARÇO DE

1944

Altera a Tabela Nwnérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do Ministério da Educação e
Saúde, e dá outcas providgncias
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a sene
funcional de Assistente de Educação da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do MiniStério da Educação e Saúde .
Art. 2. 0 A despesa, na importância de Cr$ 112.800,00 (cento e doze
mil e oitocentos cruzeiros) 'anuais, correrá, no presente exercício, à conta
de destaque dessa parcela da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Subconsignação 08\ ~ Novas admissões etc., do Orçamento
·do Ministério da Educação e Saúde para 1944.
Art. 3.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

MINISTtRIO DA EDUCAÇ.I!.O E SAúDE
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DECRETO N. 0 14.998 -

DE

9 DE MARÇO DE 1944

Altera as Tabelas Ordinária e Suplementar de Extranwnerário-mensalista
do Serviço de Docun:.e12tação, do- Ministério da Educação e Saúde, e dá
outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, de conformidade com a relação anexa, as Tabelas Ordinária e Suplementar de Extranumerário-mensalista do Serviço de
Documentação, do" Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na importância de Cr$ 166.20Ô,ÕÕ (cento e sessenta e seis mil e duzentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação Il
Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS - Mensalistas, do Orçamento do
Ministério da Ed~cação e Saúde para 1944.
Art. 3.0 :ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO N. 0 14.999 -

DE

8

DE MARÇO DE

1944

Faz pública a adesão, por parte de Sua Majestade o Rei do Egito, à Convenção Internacional para a unificação de certas regras em matéria de
abalroamento e à Convenção Internacion~ para a unificação de certas
regras em matéria de assistência e de salvamento marítimos, firmadas em
Bruxelas, a 23 de setembro de 1910

O Presidente da República faz pública a adesão, por parte de Sua Majestade o Rei do Egito, à Convenção Internacional para a unificação de certas
regras em matéria de abalroamento e à Convenção Internacional para a unificação de certas regras -em matéria de assistência e de salvamento marítimos,
. firmadas em Bruxelas, a 23 de setembro de 1910 - conforme comunicação
feita pelo Ministério do!: Negócios Estrangeiros e do Comércio 'Exterior da
Bélgica à Embai;-::8.da do Brasil junto ao Govêrno belga, por nota de 1 de
dezembro de 1943, cuja tradução oficial acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.
Oswaldo Acanha.

TRADUÇÃO OFICIAL
Ministério dos Negócios Estrangeiros
do Comércio Exterior da Bélgica
Seção de Tratados
1 de dezembro de 1943
Londres, S. W. 1943
N. 0 2.141
Senhor Ep.carregado de Negócios,Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Senhoria que, a·19 de
novembro de 1943, os instrumentos de adesão de Sua Majestade o Rei do
Egito aos três Atos Internacionais seguintes, foram depositados no Ministério
dos Negócios Estrangeiros e do Comércio Exterior da Bélgica :
a) Convenção Internacional para a unificação de certas regras em
matéria de abalroamento, firmada em Bruxelas, a 23 de setembro de 1910;
b) Convenção Internacional para a unificação de certas regras em matéria de conhecimento e Protocolo de Assinatura ,firmados em Bruxelas, a 25
setembro de 1910;
c) Convenção Internacional para a unificação de certas regras em matéria de conhecimento e Protocolo de Assinatura, firmado sem Bruxelas, a 25
de agôsto de 1924.
2. Nos tênnos dos artigos 15 e 17, respectivamente, das Convenções
acima a e h, êsses atos internacionais prOduzirão efeito a 1 de janeiro de 1944 •.
Nos têrmos do artigo 14 da Convenção acima c, a adesão produzirá efeito
a 19 de maio de 1944.
3. Ao transmitir-me os instrumentos de adesão de Sua Majestade o Rei
F8ruk 1. 0 à Convenção relativa aos conhecimentos, o Encarregado
Negócios do Egito me comunicou que o Govêrno egípcio se reservava o direito de
regular livremente a cabotagem nacional pela S?-a própria legislação.
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4. Tomo a liberdade de recorrer à sua cortezia habitual pará solicitar~·
lhe. que comunique essas informações ao seu Govêrno, transmitindo-lhe, em
anexo, três cópias autenticadas dos instrumentos de adesão de Sua Majestade
o Rei do Egito.
Queira aceitar, Senhor Encarregado de Negócios, os protestos da minha
mais distinta consideração.
Pelo Ministro, o Chefe de Seção (a.) ]. O. de Noel.
Senhor J. de Souza Leão,
Encarregado dos Negócios do Brasil
junto ao Govêrno Belga.

DECRETO N. 0

15.000-D~

9

DE MARÇO DE

1944

Dispõe sôbre a lotação numérica das repartições atendidas pelo Quadro I, do
Ministério da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:·
Art. 1.0 Para efeito de lotação, o pessoal do Quadro I, do Ministéri9 da
Viação e Obras Públicas, fica distribuído pelas seguintes repartições :
I
II
!II
IV

Gabinete do Ministro;
Departamento de· Administração;
Departamento Nacional de· Obras de Saneamento;
D~partamento

Nacional de Estradas de Ferro;

V

Depatramento N acionai de Estradas de Rodagem;

VI

Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais;

VII
VIII
IX
X

Inspetoria Geral de Ilunlinação;
Inspetoria Federal de Obras Contra as Sêcas;
Estrada de Ferro Bragança;
Comissão de Eficiência.

Art. 2.° Fica aprovada· a lotação numérica das repartições atendidas pelo
Quadro I, .do Ministério da Viação e Obras Públicas, na forma do quadro
anexo a êste decreto, com 966 cargos, sendo 748 na lotação permanente e 218
na lotação suplementar, ·que tende a desaparecer à proporção que se derem
os claros.
§ 1.0 Os claros da lotação suplementar deverão ser preenchidos, enquanto
existirem, nas Partes Permanente e Suplementar do Quadro I, do Ministério
da Viação e Obras Públicas, funcionários em número suficiente.
§ 2.0 A distribuição dos cargos em lotação permanente e lotação suple
mentar não obedece necessàriamente à sua localização nas Partes Permanente
e Suplementar, podendo um cargo da Parte Permanente ser incluído na lotação
suplementar e vice-versa.
4
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Art. 3.0 O Ministério da Viação e Obras Públicas, dentro de 30 dias,
proporá ao Presidente da República a lotação nominal correspondente à lotação
numérica fixada por êste ·decreto.
Art. 4.0 O p·resente decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário .
Rio de JaneirO, em 9 de março de 1944, 123.0 da Independ&ncia e. 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 0 15.001 -

445

DE 9 DE MARÇO DE 1944

Aprova o Retimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

ar~

Art. ~.° Fica aprovado o regimento da Procuradoria da Justiça do Tra~
balho (P.J.T.), que com êste baixa, assinado pelo Ministro de ~stado do
Trabalho, Indústria e Comércio,
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULid VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

REGIMENTO DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
CAPÍTULO

I

DA FINALIDADE

Art. 1.0 A Procuradoria da Ju!tiça do Trabalho (P,J.T.), Órgão componente do Ministério Público da Justiça do Trabalho e 'diretamente subordinado ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comérico, tem por finalidade
zelar pela ex~ta observância da Constituição F€deral, das leis e demais atos
emanados dos poderes públicos, .na esfera de suas atribuições.
Parágrafo único. Para o exercício de suas funções a P. J. T. reger-se-á
pelo que estatui a Consolidação das Leis do Trabalho e, na falta de disposição expressa, pelas normas que regem o Ministério Público Federal, e pelo
presente regimento.
·

CAPÍTULO

II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0

A P .J. T. compõe-se de:

Procuradoria Geral.
Procuradorias Regionais.
Parágrafo único. As atividades da P. J. T. se exercem· por intermédio
da Procuradoria Geral, com jurisdição em todo o país, e das Procuradorias
Regionais, nas oito seguintes regiões em que, para êsse efeito, está dividido
o território nacional:
Primeira Região: Distrito Federal e Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Segunda Região: Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso.
Terceira Região: Estados de Minas Gerais e Goiaz.
Quarta Região: Estados do· Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
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Quinta Região: Estados da Bahia e Sergipe.
Sexta Região: Estados de Alagoas, PeÍ'nambuco, Paraíba e Rio Grande
do Norte.
Sétima Região: Estados do Ceará, Piauí e Maranhão,
Oitava Região: Estados do Amazonas e Pará e Território do Acre.
Art. 3.0 A Procuradoria Geral constitui-Se de:
Procurador Geral.
Procuradores .
Parágrafo único. A Procuradoria Geral terá uma Secretaria.
Art. 4.°

Cada Procuradoria Regional constitui-se de:

Procurador Regional
Procuradores Adjuntos,
Parágrafo único. Haverá também Procuradores Adjuntos substitutos.
Art. 5.0 O Procurador Geral está diretamente subordinado ao Ministro
do Trabalho, Indústria e Comércio e os Procuradores Regionais ao Procurador Geral.
Art. 6.0 O Procurador Geral será nomeado, em comissão, pel? .Presi~
dente da República, dentre os bacharéis em ciências jurídicas e soctats que
tenham exercido, 'por cinco ou mais anos, cargo de magistratura ou rni~istério
público, ou advocacia.
Art. 7.0 Os Procuradores, Procuradores Regionais e Procuradores Ad~
juntos serão nomeados pelo Presidente da República, dentre bacharéis em
ciências jurídicas e sociais que tenham exercido, por dois ou mais anos,
cargo de magistratura ou ministério público, ou advocacia.
Art. 8.0 A função de chefe da Secretaria será exercida por funcionário
designado::' pelo Procurador Geral.
Art. 9.° Cada Procuradoria Regionaf terá um Secretário, designado pelo
Procurador Regional dentre funcionários públicos.
Art. 10. Os órg~os de que se compõe a P .J. T. funcionarão perfeita~
mente articulados e em regime de mútua colGlboração, sob a orientação do
ProcUI"ador Geral.

CAPÍTULO Ili
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art. 11.

Ã Paocuradoria Geral compete:

I oficiar nos processos e questões de trabalho da competência da
Câmara de Justiça do Trabalho e do Conselho Pleno;
II - defender a jurisdição dos órgãos da Justiça do Trabalho;
-ni - suscitar conflitos de jurisdição;
IV - solicitar urgência ou preferência para determinados processos, por
intermédio do presidente do Tribunal competente;
V - requerer o estabelecimento de prejulgado interpretativo de qual~
quer norma jurídica, se reconhé"Cer que sôbre ela ocorre, ou poderá ocorrer,
divergência de interpretação entre os Conselhos Regionais do Tra:lJalho;
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VI proceder a diligências e inquéritos solicitados pela Câmara de
Justiça do Trabalho ou pelo Conselho Pleno;
VII recorrer para o Conselho Pleno, das decisões da Câmara de
Justiça do Trabalho, nos casos previstos em lei;
VIII - promover, perante Juízo competente, a cobrança executiva das
multas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias do Trabalho;
IX - representar às autoridades competentes contra os que não cumprirem as decisões da Câmara de Justiça do Trabalho e do Conselho Pleno;
X prestar, às autoridades do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, as informações que lhe forem solicitadas sôbre os dissídios submetidos à apreciação do Conselho fl encaminhar aos Órgãos competentes cópias
autenticadas das decisões que por êles devam ser atendidas ou cumpridas;
XI - requisitar, de quaisquer autoridades, inquéritos, exames periciais,
diligênciaS, certidões e esclarecimentos que se tornem necessários ao desempenho de suas atribuições.
Art. 12. À Secretaria compete promover medidas preliminares necessá-:
rias à administração de pessoal, material, orçamento e comunicações a cargo
do Departamento de Administração do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, com o ·qual deverá funcionar perfeitamente articulada, observando
as normas e métodOs de trabalhos prescritos pelo mesmo.
Art.

13. Às Procuradorias Regionais compete exercer, dentro da judo Conselho Regional respectivo, atribuições semelhantes às da
Procuradoria Geral.
risdiç~o

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 14. Ao Procurador Geral incumbe:
1 -

dirigir os trabalhos da Procuradoria Geral;

li orientar e fiscalizar as Procuradorias ·Regionais, expedindo as necessárias instruções e exercendo a fiscalização diretamente ou por intermédio do Procurador que designar;

III - funcionar nas sessões da Câmara de Justiça do Trabalho e nas
do Conselho Pleno, intervindo nos debates mas sem direito a voto, fazendo,
verbalmente ou por escrito, as requisições que julgar convenientes e promovendo quaisquer diligências a bem do julgamento, sendo-lhe assegurado o
direito de vista do processo;
·
IV - assinar os atos dos referidos tribrmais, e, bem assim, as suas sentenças e acórdãos, podendo fazê-lo com restrições senlpre que tiver sustentado
ponto de vista contrário à decisão, sendo-lhe permitido expressar ou retificar, em seguida à sua assinatura, ,a requisição ou requerimento que haja feito
e tenha sido imperfeitamente mencionado nesses julgados; ·
V - funcionar em Juízo, em qualquer instância, ou designar os procuradores que devam fazê-lo;
VI designar os Procuradores que devam representá-lo nas audiências e sessões, n()s serviços de coordenação e fiscalização, delegando-lhes tôdas
as atribuições nesessárias a essa função;
VII - apresentar, até o dia 31 de março, ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, relatório dos Trabalhos da P, J. T. no ano anterior;
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VIII organizar a escala de férias dos Procuradores e do chefe da
Secretaria, e aprovar a dos demais servidores com exercício na Procuradoria
Geral e impor-lhes penas disciplinares, na forma da legislação em vigor;
IX autorizar a antecipação ou prorrogação remunerada do período
normal de trabalho;
X - determinar a instauração de inquéritos administrativos;
XI - designar e dispensar o chefe da Secretaria;
XII -

d~signar

XIII Art. 15.

o procurador que o substitua nas faltas e impedimentos;

admitir e dispensar o pessoal extranumerário da Secretaria.
Aos Procuradores incumbe:

I - funcionar, por designação do Procurador Geral, nas sessões da Câmara de Justiça do Trabalho €1 do Conselho Pleno e nas audiências dos respectivos Presidentes;
II - desempenhar os demais encargos que lhes forem atribuídos pelo
Procurador Geral,
Parágrafo único, Aos procuradores é facultado, nos processos ·em que
oficiarem, requerer ao procurador geral as diligências e investigações necessárias,
Art. 16.

Aos Procuradores Regionais incumbe:

I - dirigir os serviços da respectiva Procuradoria Regional;
II - funcionar nas sessões do Conselho Regional e nas audiências, intervindo nos debates, sempre que se fizer necessário, sem direito a voto, inquirindo testemunhas e peritos, solicitando as requisições ou diligências que
julgar convenientes, sendo-lhe assegurado o direito c!e vista do processo em
julgamento;
III - apresentar, semestralmente, ao Procurador Geral, relatório das atividades da respectiva Procuradoria Regional, bem assim dados e informações
s&bre a administração da Justiça do Trabalho na respectiva região;
IV - requerer e acompanhar, perante as autoridades administrativas ou
judiciárias, as dilig~ncias necessárias à execução das medidas e providências
ordenadas pelo Procurador Geral;
V - requerer prorrogação das sessões dos Conselhos Regionais, quando
essa medida f&r necessária para que se ultime a decisão;
VI - assinar os atos dos referidos tribunais e, bem assim, as suas sentenças e acórdãos, podendo fazê-lo com restrições, sempre que tiver sustentado ponto de vista contrário à decisão;
VII designar os procuradores adjuntos que devam representá-lo nas
audiências e sessões, nos serviços de coordenação e ·de fiscalização, delegando-lhes t8das as atribuições necessárias a essas funções;
VIII - prestar ao Procurador Geral as informações necessárias sôbre os
feitos em andamento e consultá-lo nos casos de dúvidas;
IX - funcionar em Juízo, na sede.- do respectivo Conselho Regional;
X - designar o Procurador Adjunto que o deva substituir em seus impedimentos eventuais.
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Art. 17.

Incumbe aos procuradores adjuntos das Procuradorias Regia-

nais:
I - funcionar, por designação do procurador regional, nas audiências do
presidente do Conselho Regio!lal;
II desempenhar os demais encargos que lhes forem atribuídos p alo
procurador regional.
Art. 18.
I II diária;

Ao chefe da Secretaria incumbe:

distribuir os seniços pelos funcionários;
antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho, até uma hora

III - propor a antecipação ou prorrogação 1·emunerada do período normal de trabalho;
IV - fazer extrair certidões, traslados e expedir
não sigiloso;
V atender às partes, fornecendo-lhes
mentos que não sejam de caráter reservado;

flS

doc~mentos

de caráter

informações e os esclareci-

VI - propor a admissão ou dispensa do pessoal extranumerário, de acôrdo
com a legislação;
VII coligir dados para o relatório das atividades do M. P. J. T., no
ano anterior, a ser apresentado ao Ministro de Estado pelo F\·ocurador Geral;
VIII cretaria;

organizar a escala de férias dos servidores com exercício na Se-

IX - tomar as providências e medidas necessárias ao reguiar andame.Qto
dos serviços ou propor ao Procurador Geral a adoção das que não estiverem
declaradas em suas atribuições;
X
doria.

providenciar a publicação do expediente e demais atos da Procura-

Parágrafo umco. Aos demais servidores, co:ni exerctcw na Secretaria,
incumbe executar os trabalhos que lhes forem determinados pelo chefe da
Secretaria.
Art. 19.. Nas Procuradorias Regionais, os trabalhos a que se refere o
artigo anterior serão executados pelo "funcionário para êsse fim designado.

CAPíTULO

V

DA LOTAÇÃO

Art. 20.

Os Órgãos da P

.J. T.

terão lotação aprovada em decreto.

Parágrafo umco. Além da lotação aprovada em decreto, os Órgãos da
P. J. T. poderão ter pessoal extranumerário, admitido na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO

VI

DO HORÁRIO

Art. 21. O horário normal de trabalho será fixado pelo Procurador Geral, respeitado o número de horas semanais ou mensais estabelecido para o
Serviço Público Civil.
Cal. Leis -
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Art. 22 . O Procurador Geral e os Procuradores Regionais não ficam
sujeitos a ponto, devendo, porém, observ,ar o horário fixado.

CAPíTULO

VII

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 23. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:
'I -

O Procurador Geral por Procurador por· .êle designado;
11 - O chefe da Secretaria por funcionário da Secretaria designado pelo
Procurador Geral;
'
111 signado.

Cada Procurador Regional por Procurador Adjunto por êle de-

Parágrafo único. Haverá, sempre, funcionários prêviamente designados
para as substituições eventuais de que trata êste artigo.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1944. -

DECRETO N. 0 15. OCI2 -

Alexandre Marcondes Filho,

DE 9 DE MARÇO DE 1944

Altera a letra "b" do art, 10 do Regulamento para o Quadro de Práticos dos
Rios da Prata, Baixo e Médio. Paraná, Paraguai e Costa

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, decreta:
Art, 1.° Fica alterada para a forma abaixo, a redação da letra b do
art. 10 do Regulamento para o Quadro de Práticos dos rios da Prata, Baixo
e Médio Paraná, Paraguai e. Costa, baixado com o Decreto n. 0 7. 368, de 11
de junho de 1941.
"Art. 10 , ... , ......... , ......•. , ...................... , .
b) sessenta (60) dias de viagem como Prático em sua zona de
praticagem."

Art. 2.0 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 9 de março. d"e 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.
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DECRETO N. 0 15.003 -

DE

10

DE MARÇO DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço
Nacional de Doenças Mentais, do Ministério da Educação e Saúde, e dá
outras providêncins
O Preside:Ó.te da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

0

Ari:. 1.° Fica~ alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de
Doenças Mentais, do Departamento N acionai de Saúde, do Ministério da
Educação e Saúde.
Art. 2.0 A despesa com a exêcução do disposto n&ste Decreto, na importância de Cr$ 601.800,00 (seiscentos e um mil e oitocentos cruzeiros)
anuais,· correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Subconsignação OS - Mensalistas, do Orçamento do Ministério da Educação e Saúde para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETU.LIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N.0 15.004 -

DE lO DE MARÇO DE 1944

Declara de utilidade pública terreno na cidade de Natal, Estado do
Rio Grande do Norte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, da Constituição, de acôrdo com o art. 6.0, letra a, combinado com o
art. 5.0 , letras a e b do Decreto-lei n.O 3. 365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 É declarado de utilidade pública, para efeitos de desapropriação, o domínio util do terreno municipal com a àrea de 46.314,14 m2, situado em Nau de Refoles, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do
Norte, aforado a S. A. Wharton Pedrosa, e, bem assim, as benfeitorias nele
existentes .
Art. 2. 0 Êsses imóveis destinam-se à amplil;ção das instalações da Base
Naval de Natal, Estado do Rio Grande do Nane.
Art. 3.0 A despesa resultante deverá correr à conta do crédito especial
aberto pelo Decreto-lei n.0 4 .14'7-A de 5 de março de 1942.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
Henrique A. Guilhem.

DECRETO N.0 15.005 -

DE 10 DE MARÇO

DE

1944

Prorroga o prazo, a que se refere o art. 2.0, inciso 11, do Decreto de concessão
de aproveitamento progressivo de energia hidráulica, n.0 10.656, de 16
de outubro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea .a, da Constituição e tendo em vista o que requereu a S.A.
Indústrias Reunidas F. Matarazzo, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado por cento e vinte ( 120) dias o prazo a que se
refere o art. 2. 0 , inciso II, do Decreto n. 0 10. 656, de 16 de outubro de 1942,
que outorgou à Sociedade Anônima Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo
concessão para aproveitamento progressivo de energia hidráulica na cachoeira
denominada Salto Palmital, no rio Palmital, distrito de Concórdia, município
de União da Vitória, Estado do Paraná.
Parágrafo único. O 1\IIinistro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, poderá prorrogar o prazo
de que trata êste artigo.
Art. 2. 0 Êste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 15.006 -

DE

10

DE MARÇO DE

1944

Autoriza a firma brasileira Rocha & Santos a comprar pedras preciosas
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 0 15. 007 -

DE

10

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Soares a comprar pedras _preciosas
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.008 -

DE

10

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Manoel Schubsky a comprar pedras preciosas
Não foi publicado· ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.009 -

DE

10

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ant8nio Alvares Barreto a comprar pedras
preciosas
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta· de pagamento.

DECRETO N.0 15.010 -

DE

10

DE MARÇO DE

1944

At:.toriza a firma brasileira Exportadora Henning, Limitada a comprar pedras
preciosas
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.011 -

DE

10

DE MARÇO DE

1944

Autoriza a firma bMsileira Freitas Irmãos a comprar pedras preciosas
- Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.012 -

DE

11'

DE MARÇO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 2 (dois) cargos da classe "5" e 1 (um) da
classe "4", da carreira de Ps.1rão, do Quadro Suplementar, do Ministério da
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Guerra, v:~gos, os primeiros em virtude da aposentadoria de Francisco Alves
Silveira e Sousa e da promoção de Francisco Simeão Coelho e o segundo em
virtude da promoção de Argemiro Cândido· da Silva, ficando sem ·a-plicação a
dqtação correspondente.
·
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de ma•rço de 1944, 123.0 d<i• Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO

VARGAS.

Eurico G.

DECRETO N. 0 15.013 -

Dutra.

DE 11 DE MARÇO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, lu;>ando da atribuição., que lhe confere o artigo 74, letra a, d~" Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decre-.
to-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta-:
'
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe C da carreira de Ser~
vente. do Qm;dro I - Parte Suplementar - do IIJiinistério da Vi<i•ção e Obms
Públicas, criado pelo Decreto-lei n. 0 5. 869, de 1 d~ outubro de 1943.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 11 de março de 1944, 123.0 dé.• Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

João

DECRETO

N.0

15.014 -

DE 11

de Mendonça Lima.

DE MARÇO

DE

1944

Exi"infjue cargo excedente
O Pr,z,sidente da República, usando da- atribuição que lhe confere u Rr·
ti;;;o 74, letra a, dr• Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do D<::!,:reto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1'941, decreta-:
Art. 1.° Fica extinto um (1) ca·rgo da classe I da ce.rreira de <\l·noX2rife, do Quadro I ~ Parte Permanente - do Ministério d<i• Viação e Obras
Públicas, VS{~O em virtude da promoção de Emílio de Mesquita Vasconcelos ao
cargo vago da cla-sse imedia·tamente superior, em cujo provimento foi a do~.ação
result~mte aplicada.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrál'io.

R;o de Jsneiro, 11 de ma-rço de 1944, 123.0 de.• Independência e 56.<3 da
Repúb!ica.
GETÚLIO

v t.RGAS.

João de

Mendonça Lima
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DECRETO N. 0 15.015- DE 11

DE MARÇO DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-menSalista do Instituto
de Química Agrícola, do Ministério da Agricultura,. e dá outras providêndas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74-, letra a, da Constituição, decrets.•:
Art. 1.0 Fica alts-rad,s,, de confm·midade com a relação anexa, a r a bela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalist,s, do Instituto de Química
Agrícola, do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicos, do Centro Na.c•onal
de Ensino e Pes:ruisas Agronômicas, do IVIinistério · da> Agricultura.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na :mportâ.nda de Cr$ 80.400,00 ( oitents.• mil e quatrocentos cruzeircs) anuais, ~cor
n~rá à conta da Verbél 1 Pessoal, Consignaçf.o II - Pessoal Extr.'.ln<.nne:-~lrio,
Subconsignç.ção OS -- Mensalistas, do Orçamento do r.mnistério da Agricultura
p&·ra 1944.
Art. 3. 0

Êste Decreto entrb.•rá em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 11 de ma•rço de 1944, 123. 0 ds, lnd2pendência e 56. 0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

:;;
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DECRETO N. 0 15.016 0

DE

11 DE MARÇO DE 1944

0

Retifica o art. 1. do Decreto n. 12.485, de 27 de maio de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos ·do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina<S), decreta:
Art, 1.0 Fica alterado o artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número doze
mil quatrocentos e oitentBl e cinco (12.485), de vinte e sete (27) de màio de
mil novecentos e quarenta e três (1943), que passará a ter a seguinte redação:
Fica autorizado o cida•dão brasileiro Rubens Hildebrando Ribeiro Mendes Viana
a pesquisar C&r9siterita e associados numa área d·e trezentos e setenta hectares
e cinqüenta ares (370,50 ha), situada no distrito de Conceição dS! Baria do
município de São João del Rei, do Estado de Minas Gerais, delimitada por
uma linha poligonal que tem um vértice a. trezentos e sessenta metros ( 360 m),
no rumo verdadeiro quarenta e um gwus sudeste (41° SE) da foz do ribeirão
da Lagôa Verde, afluente do rio da·s Mortes Pequeno e cujos lados, a po:lítir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil cento e
sessenta metros ( 1.160 m), onze graus sudoeste ( 11° SW); mil metros ( 1.000. m),
cinqüenta e dois graus sudoeste (52° SW); dois mil e quinhentos metros
(2.500 m), vinte e seis graus noroeste (26° NW); mil cento e sessenta metros
(1.160 m), onze gra•us nordeste (11° NE); dois mil e quinhentos metros
(2.500 m), quat·enta e nove graus sudeste (49° SE).
Art. 2.0 A presente retificação de Decreto não fica sujeita ao
menta da taxa, nBl forma do art. 17 do Código de Minas.

paga~

Art. 3.° Ficam mantid.'::'S as demais disposições dos artigos do referido
Decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposiçõe9 em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de março de 1944, 123.0 d& Independência, e 56. 0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 15.017- DE 11 DE MARÇO DE 1944

Retifica o art. 1.0 do Decreto n.O 13.787, de 28 de outubro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Min&s), decreta:
Art. 1.° Fica alterado o artigo primeiro (1. 0 ) do Decreto número .:rez(:l
mil setecentos e oitenta e sete (13. 787), de vinte e oito (28) de outubro de
mil novecentos e quarenta- e três (1943), que passará a ter a seguinte redação:
Fica autorizado o cidadão brasileiro Rubens Hildebmndo Ribeiro Mendes
Viana a pesquisar minério de ouro numa área de trezentos e setenta hectares
e cinqüenta ares (370,50 ha), situ&.'Cla no distrito de Conceição d01 Barra, mu-
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mcxpio de São João dei Rei, do Estado de Minas Gerais e delimitada por uma
linha poligonal que tem um vértice a trezentos e sessenta metros ( 360 m) no

rumo verdadeiro quarenta e um grarus sudeste (41° SE) da foz do ribeiriio da
Lagôa Verde, afluente do rio das lVIortes Pequeno e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil cento e sessenta
metros (1.160 m), onze graus sudoeste (11° SW); mil metros (l.OOOm), cin~
qüenta e dois g~~l'Us sudoeste (52° SW); dois mil e quinhentos metros (2.500m),
vinte e seis gnms noroeste (26° NW); mil cento e sessent:;. metros (1.160 m),
onze graus nordeste (11° NE); dois mil e quinhentos metros (2.500 m), qu<>'·

renta e nove graus sudeste ( 49° SE) .
Art. 2.0 A presente retiíicação de Decreto não fica sujeita a·o paga~
menta da taxa, na· forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mant~d~ as demais disposições dos artigos do referido
Decreto, que p8.ssam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de março de 1944, 123.0 dz., Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales,

DECRETO N. 0 15,018

~ DE

13 DK MARÇO DE 1944

Autoâza o aforamento de terrenO de marinha a pessoa jurÍdica estrangeira
O Presidente da R.epública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto na leh"a b do
art. 18 do Decreto-lei n. 0 3. 438, de 17 de julho de 1941, decreta:
Art. 1.° FiCa o Ministério d-ós Negócios dc.~ Fazenda, através da Di~
retoria do Domínio da União, antorizado a conceder à firma inglesa ~
Wilson, Sons & C. Ltd., estabelecida em Fortdeza, capital do Estado· do
Ceará, o aforamento do terreno de marinha situado na Avenida Pessoa Anta,
esquina com a Rua Senador Almino, naquela cidade, e descrito no processo
protocolado no referido Ministério, sob o n. 0 4. 935 de 1944.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

A, de Sousa Costa .

DECRETO N. 0 15.019 -

DE

13

DE MARÇO DE

1944

Autoriza a transferência de terreno de marinha a pessoa estrangeira
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto na letra b do
art. 18 do Decreto~lei n. 0 3.438, de 17 de julho de 1941, e no § 1.0 do artigo 24 do mesmo Decreto-lei, combinado com o art. 6. 0 do Decreto~ lei
n. 0 5. 666, de 15 de julho de 1943, decreta:
Art, 1.° Fica. o Ministério dos Negócios da Fazenda, através da Diretoria
do Domínio da União, autorizado a permitir que o Banco Hipotecário Lar
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Brasileiro transfira a Blanche Geneviéve Chanas, de nacionalidade francesa,
u~a fração ideal dÜ terreno de marinha cOrrespondente ao apartamento número 702, do edifício situado na Avenida Rui Barbosa n.0~636, freguesia da
Lagoa, no Distrito Federal.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará_ em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de març(J de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
àa República.
GETULIO VARGAS .

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15.020 -

DE

13

DE MARÇO DE

1944

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
do Serviço Central de Transportes, do Ministério da Guerra, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuições que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário--mensalista do Serviço Central de Transportes, da Secretaria Geral
do Ministério da Guerra, duas funções de motorista, referência. IX.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 15. 600,00 (quinze mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, do Orçamento do Ministério da
Guerra para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
I<.io de Janeiro, 13 de m8rço de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 15.021 -

DE 13 DE MARÇO DE 1944

Altera as Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista da
Divisão do Material e da Administração do Edifício da Fazenda e suprime a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da
mesma DúTisão.
O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConstituiçãO, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Materilil-1, da Diretoria Geral da Fazenda NaG:ional, do _Ministério da Fazenda, as seguintes funções:
Col. Leis-Vol. II

F.

~o
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1

artífice, referência VII.
auxiliar de artífice, referência VI
1
auxiliar de escritório, referência XI
2 - auxiliar de escritório, referência X
4
auxiliar de escritório, referênCia IX
5
auxiliar de escritório, referência VIII
6
auxiliar de escritório, referência VII
1
merceologista, referência XVIII
1
merceologista, referência XVII
1
merceologista~auxiliar, referência XIII
1
merceologista-auxiliar, referência XII
2
servente, referência V
2 - trabalhador, referência VI
Art. 2.° Fica. suprimid~ a Tabela Numérica Suplementar de Extranu~
merário~mensalista da mesma Divisão.
Art. 3.° Ficam transferidas, da Tabela Numérica Ordinária de Extranu~
merário~mensalista da Administração do Edifício da Fazenda para a dã Divisão do Material, uma função de artífice, referência IX, e uma de auxiliar
de artífice, refl'ência VI.
Art. 4.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 207.000,00 (duzentos e sete mil cruzeiros) anuais, correrá
à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação 11 - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 - Mensalistas, do Orçamento do Ministério da Fazenda
para 1944.
Art: 5.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
1

Rio de Janeiro, 13 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.
DECRETO N. 0 15,022 -

DE

13

DE MARÇO DE

1944

Autoriza que o Ginásio Progresso? com sede em Curitiba, no Estado do
raná, funcione como colégio

Pa~

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N. 0

15.023 -

DE

13 DE MAIO DE

1944

Aprova projeto e orçamento para obras no p8rto de Santos
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por

DECRETO N.O 15,024 -

DE

13

fal~a

de pagamento.

DE MARÇO DE

1944

Aprova alter_ação de projeto para construção de carros na Rêde Mineira de
Viação
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,
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DECRETO N. 15.025 -

DE

467

13 DE MARÇO DE 1944

Altera a Tabela Nwnérica Ordinária de Extranwnerário-mensalista da Fábrica do Andaraf, do Ministério da Guerra, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe corifere o
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

ar~

Art, 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Fábrica do Andarâí, da
Diretoria de Material Bélico do Exército, do Ministério da Guerra,
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranu. merário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Orçamento do Ministério da
Guerra para 1944.
Art. 3.0 :Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 13 de março de. 1944, 123.0 da· Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G, Dutra.

MINISTÉRIO DA GUERRA

&;

"'

DIRETORIA DE MATERIAL BÉLICO DO EXÉRCITO
FÁBRICA DO ANDARA!

SITUAÇÃO ATUAL
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de
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I
I

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
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I
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) .................... ..
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I . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
........................

........................
J
I

-

-

2
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XVII
XVI
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XIV
XIII

Mestre Especializado

I·I ........................
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DECRETO N. 0 15.026 -

DE

13

DE MARÇO DE

1944

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do
Estabelecimento de Fundos da 4.a Região Militar, dá Ministério da
Guerra, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7,4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Estabelecirnento de Fundos, da 4.a Região 1'./.Hlitar, da
Subdiretoria de Fundos do Exército, da Diretoria de Intendência do Exército,
do I'viinistério da Guerra, seis funções de auxiliar de escritório, sendo duas
I"eferêr::.cia IX, duas re~erência VIII e duas I"efei"ência VII.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste decreto conerá,
no presente exercício, .à conta de destaque da parcela de Cr$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos cruzeiros) da Verba 1 Pessoal, Consignação
II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 Novas admissões etc.,
do orçamento do Ministério da Guerra para 19.44.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 13 de março de 1944, 123. 0 da Independgncia e. 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Eurico G. Dutra.

DECRETO

N.

15.027 -

DE

13

DE MARÇO DE

1944

Altera a Tabela Ordinát:ia de Extmnurnerário-mensalista do Serviço de Meteo-

rologia, do Ministério da Agricultura, e dá -outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Ordinária de Extranumerádo-mensalista do Se1viço de Meteorologia, do Ministério da Agricultura.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 344· .400,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos
cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação Il
Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Orçamento do
Ministério da Agricultura- para 1944.
Art. . 3.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de JB.neiro, 13 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS·.

Apo!onio Sales.
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DECRETO N, 15.028 -

DE 13 DE MARÇO- DE 1944

Aprova o Regulamento que dispõe sôhre a execução dos Decretos-leis números 6.224 e 6 .225, de 24 de janeiro de 1944

O Presidente da República, usando da atribuição <iue lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento que com êste baixa, assinado pelo
Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, para execução dos Decretosleis ns. 6. 224 e 6. 225, de 24 de janeiro de 1944.
Art. 2.0 Êste ·decreto entrará em vigor na data de s-ua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.
A. de Sousa Costa .

Regulamento que dispõe sôllre a execução dos Decre:tos-Jeis ns. 6.224
e 6.225, de 24 de janeiro de 1944
CAPÍTULO I
DOS CONTRIBUINTES
[";.1{{;,~ :}.~ fi:t:J 'GSGSOSlS jurídicas de direito privado, registradas OU não, domiciliadas no Brasil, são contribuintes do impôsto sôbre lucros extraordinários, .sejam quais forem os' seus fins e nacionalidade.
Parágrafo único. Ficam equiparadas às pessoas jurídicas, para efeito dêste
Regulamento, as firmas- comerciais, de nome individual.

CAPÍTULO II
DAS ISENÇÕES

Art. 2.0 EStão isentas do impôsto sôbre lucros extraordinários e da obrigatoriedade de aquisição de "Certificados de Equipamento" ou constituição de
"Depósitos de Garantia'', as pessoas jurídicas- cujos balanços do ano anterior
acusem lucros inferiores a cem mil cruzeiros (Cr$ 100.000,00).
§ 1. 0 Para efeito do im:Pôsto sôbre lucros extraordinários, são também
mantidas as i&enções de que trata o mt. 28 do Decreto-lei n. 0 5. 844, de 23
de setembro de· 1943.
§ 2. 0 O impôsto não será cobrado na sua totalidade quando reduzir o
lucro a menos de cem mil cruzeiros (Cr$ 10~.000,00), hipótese em que, entretanto, será devido pelo que exceder do limite fixado neste artigo.

CAPÍTULO !I!
DA BASE DO IMPÔSTO '

Art. 3. 0 O impôsto recairá sôbre os lucros extraordinários· verificados no
ano social ou civil anterior ao exercício financeiro em que fôr devido.
§ 1.° Consideram-se extraordinários os lucros que excederem a média dos
verificados em dois (2) anos consecutivos ou não, à escolha do contribuinte,
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desde que compreendidos no período de 1935 a 1940, inclusive, com. o acréscimo de cinqüenta por cento (50 % ) .
§ 2. 0 Se a partir de 1941 tiver sido aumentado o capital efetivo da
emprêsa, nos têrmos do art. 4.0 d&ste Regulamento, à importância a que se
refere o parágrafo anterior se·rá acrescida a importância correspondente a vinte
e cinco por cento (25 %) dêsses nevas investimentos. ·
§ 3. 0 Para a fixação do rendimento tribut:ivel, será adotado o conceito
de lucro estabelecido no art, 3 7 do Decreto~ lei n. 0 5. 844, de 23 de setembro
de 1943.

Art. 4. 0 Ao contdbuinte que cons,aerar desfavorável ou. ao qual não fôr
aplicável a base prevista no art. 3. 0 é permitido adotar como base a importancia equivalente a vinte e cinco por cento ( 25 %) do capital efetiv2mente
aplicado na exploração do negócio.
§ 1.0 A opção é facu)_tada em cada exercício e :;erá feita na declaração
de lucros extraordinários.
§ 2. 0 Para os fins dêste Regulamento, o éapital efetivamente aplicado
compreende o capital realiZado, ieservas, C}:cluíd.as as provisões 1 e mais:
a) setenta por cento (70 %) das importâncias que os titulares das firmas
individuais ou os sócios solidários tenham mantido em poder das respectivas
emprêsas, durante pelo menos um ( 1) ano, deduzidos, porém, os juros cor~
respondentes; e,
b) trinta por cento (30 %) da importância de empréstimos que tenham
permanecido em poder da emprêsa pm: prazo nunca inferior a um ( 1) ano
ou por meio de emissões de debêntures, realizadas até 31 de dezembro do
ano anterior ao em que se verificaram os lucros e cujo produto esteja .efetivamente investido na emprêsa.

§ 3. 0 A~ importâncias mencionadas na letra b do parágrafo anterior deixarão de ser considerB.das p2ra efeito dêste Regulamento, na parte que exceder a iiiiport8ncia igual ao capital e fundos de reservas.
§ 4. 0 Os empréstimos a que se reíere a letra b do § 2.0 compreendem as
quantias deixadas na emprêsa há mais de um (1) ano por sécios ou ,por
terceiros,
§ 5.0 Não será levado em consideração o aumento de capital que resultar
de simples reajustamento do valor de bens do ativo e não de novos inves~
timentos.

CAPÍTULO IV
DA TAXA DO IMPÔSTO

Art. s.o O impósto referido no art. 1. 0 àêste Re?uh:!.mento será cobr2do
pela forma seguinte:
Vinte por cento ( 20 %) s·Ôbre a parte de lucro que ni;í.o excede!' lil cem
por cento ( 100 %) do lucro básico definido nos arts. 3.0 e 4. 0 ;
Trinta por cento (30 %) sôbre a parte compreendida entre cem (100)
e duzentos por cento (200 %) ;
Quarenta por cento ( 40 %) sóbre a p&rte compreendida entre duzentos
(200) e trezentos por cento (300 o/o); e
Cinqüenta por cento (50 %) sôbre o que exceder a trezentos por cento
(300 %).
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CAPÍTULO V
DA DECLARAÇÃO DE LUCROS EXTRAORDINÁRIOS

Art. 6.0 Até 30 de abril de cada ano, as pessoas jurídicas são obrigadas
a apresentar declaração de seus lucros extraordinários, em fórmulas próprias,
que obedecerão aos modelos aprovados pelo Diretor _do Impôsto de Renda.
§ 1.0 Estão isentas dessa obrigação sOmente as pessoas jurídicas a que
alude o art. 2. 0 dêste Regulamento.
§ 2. 0 Quando' motivos de fôrça maior, devidamente jus·tificados perante
o chefe da repartição lançadora, impossibilitarem a entrega da declaração
dentro do prazo acima estabelecido, poderá ser concedida, mediante requerimento, uma só prorrogação até sessenta ( 60) dias.
§ 3. 0 Depois de 30 de abril, a declaração só será recebida se ainda não
tiver sido notificado o ·contribuinte do início do processo de lançamento ex~

otiicio.
Art. 7.0 Na própria fórmula, devidamenta ~mbscrita, as pessoas jurídicas
optarão, irrevogàvelmente, salvo a hipótese do art, 4.0 do Decreto-lei nú~
mero 6. 225, de 24 de janeiro de 1944, p8lo pagamento do impôsto ou pelo
recolhimento de importância igual ao dôbro para aquisição de "Certificados de
ECJ!UÍpamento" ou constituição de "Depósitos de Garantia".
Art. 8.0 As pessoas jurídicas com' sede no país e as filiais, sucursais ou
agências das pessoas· jurídicas com sede no estrangeiro, que centralizarem a
contabilidade das subordinadas ou congêneres, ou que incorporarem aos seus
os resultados daquelas, deverão apresentar uma só declaração na repartição do
local onde estiver o estabelecimento c~mtralizador ou principal, devendo as
subordinadas ou congêneres fazer a necessária comunicação à repartição das
respectivas circuns-crições fiscais.
Parágrafo único. As firmas ou sociedades coligadas, bem como as controladoras e controlad&s, deverão apresentar declaração em separado.
Art. 9. 0 As declarações deverãq ser apresentadas à repartição competente
situada no lugar do domicílio fiscal dos contribuintes.
Art. 10, As declarações, acompanhadas ou não de cheques, poderão ser
entregues pessoalmente ou remetidas em carta registrada, pelo correio.
Parágrafo único. A repartição dará o recibo da declaração no ato da entrega, quando feita pessoalmente, e encaminhá~lo-á ao· domicílio fiscal do
contribuinte, no caso de remessa da declaração pelo correio.
CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS DECLARAÇÕES
DE LUCROS EXTRAORDINÁRIOS

Art, 11. São competentes para receber as· declarações de lucros extraordinários:
a) as Delegacias Regionais e Secionais do Impôsto de Renda; e,
b) as Alfândegas, Mesas de Rendas, Coletorias Federais e Postos e Registros- Fiscais .
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CAPÍTULO VII
DA INSTRUÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE LUCROS EXTRAORDINÁRIOS

Art. 12. As pessoas jurídicas instruirão suas declarações de lucros extraordinários com os seguintes documentos, além dos enumeràdos: no art. 38 do
Decreto-lei n. 0 5. 844, de 23 de setembro de' 194-3:
I - no caso de opção pela base do art. 3.0, § 1.0 , 'dêste Regulamento:
a) cópias dos balanços de ativo e passivo e das demonstrações- da conta
de lucros e perdas, relativos aos dois (2) anos escolhidos no periodo de 1936
a 1940, inclusive; e,
b) demonstração dos investimentos referidos no § 2.0 do art. 3.0 que,
a partir de 1941, tenham sido feitos na emprêsa, compreendendo:
1
capital realizado;
2
reservas (excluídas as provisões);
3
extrato das contas-correntes dos titulares das firmas individuais ou
dos sócios solidários, se a emprêsa solicitar o acréscimo previsto na allnea a
do § 1.0 do art. 4.0 do Decreto-lei n.0 6. 224, de 24 de janeiro de 1944; e,
4 demonstração dos empréstimos, inclusive por emissões de debêntures, a prazo nuncá inferior a um (1) ano, realizados até 31 de dezembro
do ano anterior ao em que se vedficaram os lucros extraordinários e cujo
produto tenha sido efetivamente investido na emprêsa, se a emprêsa solicitar o acréscimo previsto na alínea b do § 1.0 do art. 4.0 do Decreto-lei
n. 0 6. 224, de 24 de janeiro de 1944;
li -

no caso de opção pela base do art. 4.0

:

demonstração do capital efetivamente aplicado na exploração do
negócio, compreendendo:
1
capital realizado;
2 reservas (excluídas as provisões);
3 - . extrato das contas-correntes dos titulares das firmas individuais
ou dos sócios solidários, se a emprêsa solicitar o acréscimo previsto na alínea
a do § 1.0 do art. 4.0 do Decreto-lei n.0 6. 224, de 24 de janeiro de 1944; e,
dmnonstração dos empréstimos, inclusive por emissões de debên4 tures, a prazo nunca inferior a um (1) ano, realizados até 31 de dezembro
do ano anterior ao em que se verificaram os lucros extraordinários e cujo
produto tenha sido efetivamente inVestido na emprêsa, se a emprêsa solicitar. o acréscimo ·previsto na alínea b do § 1.0 do art. 4.0 do Decreto-lei
n. 0 6. 224, de 24 de janeiro de 1944.
Art. 13. Os balanços, demonstrações de lucros e perdas, extratos, discriminacões de contas ou lancamentos e quaisquer outros documentos de
contabil-idade, deverão ser assi~ados por atuários, peritos-contadores, contadores ou guarda-livros legalmente registrados, com indicação do número do
respect~vo registro.
§ 1.0 Êsses profissionais, dentro do âmbito de sua atuação e no que
se referir à parte técnica, serão responsabilizados, juntamente com os contribuintes, por qualquer falsidade dos documentos que assinarem e pelas
irregularidades de escrituração praticadas no sentido de fraudar o impôsto
sôbre lucros extraordinários.
§ 2. 0 Verificada a fàlsidade do balanço ou de qualquer outro documento
de contabilidade, assim como da escrita dos contribuintes, o profissional que
houver assinado tais documentos será pelo Diretor do Impôsto de Renda
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ou pelos Delegados regionais, independentemente da ação criminal que no
caso couber, declz.rado sem idoneidade p<::ra assinar quaisquer peças ou documentos contábeis sujeitos à apreciação das repartições do Impôsto de Renda.
§ 3. 0 Do ato do Diretor do Impôsto 'de Renda ou dos Delegados iegionais,
decl2rando a falta de idoneidade referida no parágrafo anterior caberá recurso, dentro do prazo de vinte (20) dias, para o Diretor Geral da Fazenda
Nacional e para o Diretor do Impôsto de Renda, respectivamente.
§ 4.0 Passada em julgado, na esfera administrativ:o~, a decisão proferida
em processo de que conste fraude ou falsidade, aos profissionais considerados não idôneos será aplicada a multa de cem cruzeiros (Cr$ 100,00) a
quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00).
CAPÍTULO VIII
DA REVISÃO DAS DECLARAÇÕES DE LUCROS EXTRAORDINÁRIOS

Art. 14. As declarações de lucros extraordinários estarão sujeitas à
revisão das repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
§ 1.0 A revisão se!'á feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Regulamento.
§ 2.0 Os pedidos de esclarecimentos. deverão ser respondidos dentro do
prazo de dez ( 10) dias contados da data em que tiverem sido recebidos,
salvo fôrça maior julgada pela repartição.
,
§ 3.0 O contribuinte que deixar do atender ao pedido de esclarecimentos
ficará sujeito a lançamento "ex-offído".
CAPÍTULO IX
DO LANÇAMENTO DO IMPÔSTO SÔBRE LUCROS EXTRAORDINÁRIOS

SEÇãO I

Do

:lan~~unento

coill base nn

(l.e<!lnra~ão

Art. 15. Feita a revisão da declaração de lucros extraordinários, proceder-se-á ao lançamento do impôsto, comunicando-se ao contribuinte o débito
apurado.
SEÇXO

Do

l!tnç~unento,

H

"ex-officio"

SUBSEÇÃO I

Dos casos de lançamento "ex-officlo"
Art. 16.

O lançamento "ex-officio" terá lugar quando o contribuinte:

a) não apresentar declaracão de lucros extraordinários;
b) deixar de atender ao Pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido,

recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatôriamente; e,
c) fizer declaração inexata, salvo êrro excusável julgado pela repartição.
SUBSEÇÃO l i

Do procedimento
Art, 17 . O _processo será iniciado por despacho da autoridade lançadora
mandando intimar o contribuinte pai-a, no prazo de dez ( 10) dias, prestar
esclarecimentos.
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§ 1.0 As intimações serão feitas por meio de registrado postal, com direitO a aviso de recepção (A.R.), ou pessoalmente, mediante declaração de
ciente no processo, ou, ainda, por edital publicado uma vez na imprensa ou
afixado ha repartição, qmmdo impraticáveis . os dois primeiros meios.
§ 2.0 Se os esclarecimentos não forer:ó. apresentados para juntada ao
processo, certificar-se-á nele essa circunstância; quando feita a intimação
por registrado postal, juntar-se-á o aviso de recepção (A.R. ), e quando
por edital, mencionar-se-á o nome do jornal em que foi publicado ou o lugar
em que .esteve afixado .
'"
§ 3.0 A autoridade lançadora apreciará o processo: se o julgar improcedente, mandará arquivá-lo; no caso contrário, autorizará o lançamento mandando cobrar o impôsto com a multa cabível.
SUBSEÇÃO III

Da base

Art. 18. Far-se-á o lançamento ex-oiiicio arbitrando os lucros extraordinários, mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de falta de declaração, de não prestação ou recusa dos esclarecimentos, de esclarecimentos
não satisfatórios, e de declaração inexata.
Parágrafo único. Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados
pélos lançadores, com elemento seguro de prova, ou indício veemente de sua
falsidade ou inexatidão.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO LANÇAMENTO DO IMPÔS'l'O SÔBRE LUCROS EXTRAORDINÁRIOS

Art. 19. As pessoas jurídicas serão lançadas em nome da matriz, tanto
por seu movimento próprio como pelo de suas filiais, sucursais, agências ou
representações .
§ 1.0 Se a matriz funcionar rro estrangeiro, o lançamento será feito em
nome de cada um.a das filiais, sucursais, agências ou representações no país, ou
no da que centralizar a escrituração de tôdas.
§ 2. 0 No· caso das coligadas, controladoras ou controladas, o lançamento
será feito em nome de cada uma delas.
Art. 20. O contribuinte será notificado do lançamento no distrito onde
estiver o seu domicílio fiscal.
Art. 21. A notificação do lançamento f ar-se-á por registrado postal, com
direito a aviso de recepção (A.R. ), ou por edital.
§ 1.° Far-se-á a notificação por edital, quando for desconhecido ou incerto o endereço do contribuinte.
§ 2.0 O edital não mencionará a importância do impôsto e será publicado
uma vez na imprensa ou, na falta desta, afixado na repartição.
Art. 22. O lançamento do impôsto cabe -às Delegacias Regionais do Impôsto de Renda.
CAPtTULO XI
DO PAGAMENTO DO IMPÔSTO SÔBRE LUCROS EXTRAORDINÁRIOS
SEÇÃO I

Dispo:.ições Gerais

Art. 23. O impôsto devido será pago de uma só vez, quando igual ou
inferior a cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00).
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§ 1.o Tratando-se de impôsto superior a essa quantia, é permitido o pagamento em tr&s (3) cotas iguais.
§ 2.0 Nos casos de lançamento ex-ofiicio e de declaração entregue fora
do prazo, permitir-se-á o pagamento do débito (impôsto e multa) na forma
dêste · artigo.
Art. 24. O pagamento do imp&'sto, no ato da entrega da declaração de
lucros extraordinários, só poderá ser efetuado na sua totalidade.
SEÇ2i0 II
Dos Jneios tle pag1unen1o

Art, 25. O pagamento do impôsto será í'eito em dinheiro ou por cheque.
Art. 26. Os cheques serão cruzados e pagáveis ao Banco do Brasil S.A.
Parágrafo único. Quando os cheques não estiverem ,cruzados, será feito
imediatamente o cruzamento e a indicacão "Banco do Brasil".
Art. 27. Os cheques destinados a~ pagamento do impôsto poderão ser
emitidos pelo contribuinte ou por outra qualquer pessoa.
SEÇãO IH

Do lugar do llagnlnento

""li

Art, 28. Os pagamentos em dinheiro serão feitos às Recebedorias Federais, Alfândegas, Mesas de Rendas e Coletorias Federais.
Art. 29, Os cheques serão emitidos ou endossados em favor das Delegacias Regionais do Impôsto de Renda ou à sua ordem.
SEÇÃO IV

Da étwca c 110 IH'n;r.o

ll~n·a

Ilag:nneuto

Art. 30. A ariecadação do impôsto, em cad"a exerdcio, começará a 1 de
junho, para as declarações de lucros extraordinários entregues dentro do
prazo.
Art. 31. Paga ·a primeira cota do impôsto, no prazo de vinte (20) dias
marcado na notificação, as restantes serão recolhidas com intervalos de trinta
(30) dias, a contar do vencimento da primeira,
§ 1.0 É facultado ao contribuinte, depois de lançado, pagar antecipadamente uma ou mais cotas, ou a totalidade do impôsto.
§ 2.0 Quando houver suplemento de impôsto, proceder-se-á de acôrdo
com o disposto neste artigo.
CAPÍTULO XII
DA FISCALIZAÇÃO DO IMPÔSTO SÔBRE LUCROS EXTRAORDINÁRIOS

Art. 32. A fiscalização do impôsto sôbre lucros extraordinários compete
especialmente às repar.tições encarregadas do lançamento dêsse tributo.
Art. 33 . São obrigados a auxiliar a fiscalização, prestando informações
e esclarecimentos que lhes forem solicitados, cumprindo ou fazendo cumprir
as disposições dêste Regulamento e permitindo aos funcionários do Impôsto
de Renda, devidamente autorizádos, colher quaisquer elementos necessários,
à repartição, todos os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, bem como as entidades autárquicas, paraestatais e de economia
mista.
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Parágrafo único. Auxiliarão, ainda, a fisc.alização:
a) o Departamento Nacional de Indústria e Comércio, as Juntas Comerciais ou repartições que suas vezes fizerem, os quais não poderão arquivar distratos ou alterações de contratos de quaisquer sociedades, bem
como atas de assembléias gerais, de sociedades por ações, nacionais ou estrangeiras, relativas a alterações de estatutos, liquidação ou dissolução, sem
a prova de quitação do impôsto sôbre lucros extraordinários; e,
b) os tabeliães de notas ou os serventuários que exerçam função de notário público, federais ou estaduais, os quais não poderão lavrar escrituras de
venda ou traspasse de estabelecimentos fabrís ou comerciais, distratos, liquidâ1ção ou dissolução de sociedades e quaisquer alterações referentes aos mesmos
estabelecimentos e sociedades, sem que seja feita a prova de quitação do impôsto sôbre lucros extraordinários.
Art. 34. Nenhum pedido de concordata ou de reabilitação do falido
será homologado, sem a prova de quitação do impôsto sôbre lucros extraordinários.
Art. 35. Os leiloeiros não poderão vender, mesmo em hast01 pública,
estabelecimentos comerciais ou industriais, sem a prova de estar o vendedor
quite com o impôsto sôbre lucros extraordinários.
Art. 36. E' obrigatória a prova de quitação do impôsto sôbre lucros
extraordinários em todos os contratos com a administrz.ção pública federal,
estadual ou municipal.
Art. 37. No caso de renovação das licenças e dos registros destinados
à aquisição de sêlo de consumo, bem como de venda,s e consignações, ficam
as firms.•s e sociedOOes. obrigadas, até 30 de abril, a exibir o recibo de entrega
da declaração de lucros extraordinários do ·exercício anterior, e nos meses
subseqüentes, o recibo· da declaração do exercício em curso.
Art. 38. A prova de quitação do impôsto sôbre lucros extraordinários
será feita com certidão da repartição competente, documento êste que só
produzirá efeito no ano em que tiver sido passado.
§ 1.0 Nos s.•tos em que é ~xigida a apresentação de certidão, é obrigatória
a averbação do número e da data em que foi passada e do nome da repartição· que a forneceu.
§ 2.o Para efeito dêste artigo as certidões serão numeradas seguidamente
em cad~ ano, récebendo após o número, a indicação do ano em que forem
passadas.
Art. 39. Tôdas as pessos.'S físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
úbrigadas a prestar, em suas residências ou estabelecimentos, aos funcionárioS
do Impôsto de Renda designa-dos por escrito para procederem a diligências,
as informações e escl<:.•recimentos que lhes forem exigidos, devendo assinar os
têrmos lavrados.
Art. 40. Os funcionários db Impôsto de Renc;la, media-nte ordem escrita
do Diretor e dos Delegados, procederão a exame dos livros e documentos de
contabilidade dos contribuintes e farão tôdas G.'S investigações necessárias para
apurar a veracidade das declarações de lucros extraordinários e _'balanços
apresentados e das informaoções prestadas.
§ 1.0 Para os efeitos do presente artigo, fica revogado o disposto nos
arts. 17 e 18 do Código Comercial.
§ 2.0 A designsção dos funcionários a que se refere êste artigo hr-se-á
mediante rodízio, ressalvàdo o interêsse da Administra-ção.
Art. 41. Serão punidos, de acôrdo com o Código Penal, os que de-sacatarem os funcionários incumbidos da fiscalização, no exercício de suas funções,
e os que impedirem ou ·embaraçarem a fiscaJizaoçã~, lavrando o furicionário
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ofendido ou constrangido o correspondente auto com o rol oas t~~L~Iuuuua·;,,
a fim de ser remetido ao procurador da República pela repartição compe~
tente.

CAPÍTULO XIII
DAS PENALIDADES

Art. 42. Aos contraventores d€1il disposições do presente Regulamento
serão aplicadas multas, sem prejuízo das sanções das leis criminais violadas.
Parágrafo único. No caso de incidência pela mesma:. infra<ção em pena~
lidadcs previstas neste Regulamento e no Decreto~lei n.O 5. 844, de 23 de
setembro de 1943, que dispõe sôbre a cobrança do Impôsto de Renda, apli~
càr~se-á a pena ma-is gmve.
Art. 43. A não observância dos prazos do Capítulo V s·erá punida:
a) com multa de mora de dez por cento (10 %) sôbre o impôsto devido,
no caso de apresentação espontânea:, mas fora do prazo, dr;- declaração de
lucros extraordinários; e,
·
b) com multa de mera de dez por cento ( 10 %) sôbre o total ou diferença do impôsto devido, se o contribinte vier acusar espontâneamente, depois
de 30 de abril, rendimentos que omitira na sua- declaração.
Parágrafo único. As multas dêste artig-a serão cobradas com o tributo.
Art. 44. As multas de Hmçamento ex-officio serão as seguintes:
a) de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) a cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00),
se o contribuinte provar, dentro do prazo de escla,recimentos, não ter reZ~-
lizado lucros ·extraordinários de acôrdo com as disposições dêste Regulamento; e,
b) de cem por cento (100 %) s6bre a totalidade oU diferença do impôsto devido quando houver sido feita declaração falsSl ou ficaor provada qualquer sonegação de lucros sujeitos ao impôsto de que trata êste Regulamento.
Parágrafo único. A t_nulta da alínea h será cobrada com o impôsto e
cumulativamente com qualquer multa devida si)bre o ~mp6sto de renda.
A:rt. 45. Do contribuinte que não pagar o impôsto ou qualquer das cot«S
no pmzo referido no art. 31 será cobrada, com o tributo ou cota, a multa de
mora de dez por cento ( 10 %) .
Art. 46. Por contravenção dcs dispositivos do Capítulo XII, serão aplicadas ô.<S multas:
a) de duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00) a doi!~ mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00),
8.0S infratores em geral, ressalvados os casos das s,.líneas seguintes;
b) de dois mil cruzeiros (.Cr$ 2.000,00) a cinqüenta mil cruzeiros
(Cr$ 50. 000,00) aos que se recusarem a exibir os livros para o exame de
que trata o ~rt. 40, ou embaraçarem a ação do fisco, promovendo-se, ato
contínuo, a exibição judicial; e,
c) de cem por cento (100 %) do impôsto sonegado, quando pelo exame
a• que se refere o art. 40 ficar apurada a falsidade do balanço ou da escrita.
Art. 47. Aos contribuintes que não fizerem a comuúicação de que trata
u art. 72, será aplica,da a multa de cinqüenta! cruzeiros (Cr$ 50,00) a dois
mil cruzeiros (Cr$ 2 .000,00), pela autoridade ls.'llçadora do local do novo
domicílio.
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Art. 48. As multas serão impostas pelo Diretor e pelos Delegados RegionaiS e Secionais do ~mpôsto de . Renda.
Art. 49. Impostas as multas, os infratores terão o prazo de vinte (20).
dias par~ se defenderem perante a Junta de Ajuste dos Lucros Extraordinários, nos têrmos do art. 50.
CAPÍTULO XIV
DAS RECLAMAÇÕES

Art. 50. Do lançamento do impôsto sôbre lucros extraordinários, cabe
dentro do prazo de vinte (20) dia.s contados da data do recebimento d,a notificação dirigida à J A. L. A. , por intermédio das Delegacias Regionais e Secionais do Impôsto de Renda.

1·eclamação

Parágrafo único.
até serem resolvidas.

As reclamações terão efeito suspensivo da cobrança

Art. 51. O julgamento das reclamações é da competência exclusiva~
como única instância, da Junta de Ajustes dos Lucros Extraordinários, cujas
decisões serão definitivas e irrevogáveis.
Art.. 52. As reclamações deverão ser formuladas por escrito e delas.
constarão os fatos que as motivaram e as provas que forem oferecidas.
Art. 53. As decisões proferidas nas reclamações serão comunicadas pessoalmente aos contribuintes, ou por meio de registrado postal, com direito
a aviso de recepção (A. R, ) , ou ainda, pela imprensa.
Art. 54. As Delegacias Regionais e Secionais do Impôsto de Renda
providenciarão para que os contribuintes tenham conhecimento, por inter· .
médio das exatorias a que estiverem jurisdicionados, d9._~ decisões que lhes
disserem respeito.
Art. 55. E' improrrogável o prazo para interposição de reclamação a
que alude o art. 50.
CAPÍTULO XV
DA, RESTITUIÇÃO DO

IMPÔSTO

SÔBRE LUCROS

EXTRAORDINÁRIOS

Art. 56. Os contribuintes que pagarem impôsto maior que o devido
terão o direito do requerer a restituição" do excesso pago, observadas, porém,
as restrições dos ·pai-ágrafos dêste artigo.
§ 1.0 O direito de pedir restituição do impôsto pago independentemente
d:e lançamento, o que vale dizer, no ato da entrega da declaração, prescreve
no prazo de um ( 1) ano contado da data do pagamento.
§ 2.0 Perempto o direito de reclamar contra o lançamento, ou seja, esgotado o prazo de ·vinte (20) dias previsto no art. 50, considerar-se-á extinto
o de haver restituição do impôsto.
···'
CAPíTULO XVI
DO

DOMICÍLIO

FISCAL E

COMPETÊNCIA

DAS

AUTORIDADES

Art. 57. O domicílio fiscal das pessoas jurídicas com sede no país e
das filiais, sucursais ou agências das que tiverem sede no país ou no estrangeiro, é o lugar onde se achar o estabelecimento de cada uma delas.
Col. Leis- Vol". II

F. 31
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Parágrafo único. No caso do art. 8.0 , o domicílio fiscal é o lugar onde
se achar o estabelecimento centralizador ou principal.
Art. 58. O domicílio fiscal de entidade com sede no país, controladora,
administradora ou dirigente do patrimônio, ou da exploração de outras, é
o lugar onde se achar o seu escritório de contrôle, administração ou direção.
. Parágrafo único. No caso de entidades coligadas ou controladas de que
tratà o P?rágrafo único do art. 8.0 , o domicílio fiscal é o lugar onde se achar
o estabelecimento de cada uma delas.
Art, 59. A autoridade fiscal competente para aplicar êste Regulamento
é a do domicílio fiscal do contribuinte.
Art, 60, Qualquer autoridade fiscal competente pode solicitar de outra
.as investigações necessárias ao lançamento do impôsto.
Parágrafo único, Quando a solicitação não for atendida, será o fato comunicado ao Diretor do Impôsto de Renda,
Art. 61. Antes de feita a arrecadação do impôsto, te1·minado ou não
o processo de lançamento ou cobrança, quando circunstâncias novas mudarem a competência da autoridade, a que iniciou o processo enViará os
documentos à nova autoridade competente, para o lançamento e cobrança
devidos.
Art. 62. As divergências ou dúvidas sôbre a competência das autori~
dades serão decididas pelo Diretor do Imposto de Renda.
"~

CAPÍTULO XVII
DAS CONSULTAS

Art. 63. As consultas relativas ao impôsto sôbre lucros extraordinários
serão solucionadas, em única instância, pela Junta de Ajustes dos Lucros
Extraordinários, a quem devem ser dirigidas por intermédio das Delegacias
Regionais e Secionais do Impôsto de Renda.
CAPÍTULO XVIII
DO CRÉDITO FISCAL

SEÇKO I
~'letlidn~

1mra a

'lcfe:-~a

tlo

erétUto

fi.';cnl

Art, 64. Findos os prazos para pagamento ou reclamação, os contribuintes que não tiverem solvido seus débitos fiscais ou usado daquele direito
de defesa, não poderão despachar nas Alfândegas ou Mesas de Renda, adquirir estampilhas dos impostos de consumo e de vendas e consignações, nem
transacionar, por qualquer outra forma, com as repartições públicas federais,
estaduais ou municipais.
Parágrafo único. Para flfeito do disposto neste artigo, as Delegacias Regionais e Secionais do Impôsto deaRenda farão . as necessárias comunicações
às repartições competentes.
SBÇXO II

Art. 65. A cobrança amigável será feita após terminada a que foi ren~
lizada à boca do cofre e compete às Delegacias Regionais e Secionais do
Impôsto de Renda.
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§ 1.0 Essa cobrança será feita por notificação aos contribuintes, com
prazo
de de.z (10) dias, para pagamento das dív:idas.
0
§ 2.° Findo o prazo de que trata o parágrafo anterior e não tendo sido
pagas as ~:lívidas, a cobrança amigável estará definitivamente encerrada,
cumprindo às repartições remeter à Procuradoria da Fazenda Pública relação
de tais dívidas, a fim de proceder-se à cobrança-- judicial.
§ 3.0 Remetida ·a relação das dívidas para cob:tança judicial, os devedores só poderão eÍetuar os pagamentos m8diante guia da Procuradoria, e
uma vez iniciada a execução, mediante guia do Juízo, respondendo o funcionário que der c2.usa à trnm.:gre~são desta diSposição pelas custas e mais despesas já realizadas.
Art. 66. Em casos esp<!ciais e por detern1inação expressa do Diretor do
Imposto d2 Renda, quando o interêsse ds Fazenda Pública assim o exigir,
pocler6 ser yrovidenciada imediatemente a cobrança judicial das dívidBs, sem
a formaliclaUe da cobrança amigável.
Art. 67. No caso do § 2.0 do art. 65 e nos do art. 66, quando ainda
não houver sido remetida a relação das dívidas para cobrança judicial, os
delegados regionais e secionais do Impô>:to de Re!lda poderão autorizar o
seu recebimento.
SEÇKO IH
Da

coltr::n~a

itu:liclal

Art. 68. A cobrença judicial das dívidas de impôsto sôbre lucros e:l.i:raw
ordinários seguir-se-á à cobrança amigável, e será feita, no território nacional,
por ação executiva, na forma da legislação em vigor.

CAPÍTULO XIX
DA PRESCRIÇÃO

Art. 69. O direito de proceder ao lançamento do impôsto sôbre lucros
extraordinários extingue-se cinco ( 5) anos depois da expiração do ano financeiro a que coFesponder o impôsto.
§ 1. 0 A faculdade de proceder a novo lançamento ou a lançamento suplementar prescreve ern cinco (5) anos, contados da terminação daqu'ele em
que se efetuar o lançamento anterior.
§ 2.0 O prazo de cinco (5) anos estabelecido neste artigo interrompe-se
por qualquer operação ou exigência administrativa necessária à revisão e ao
lançamento, ccmunicada ao contribuinte, começando de novo a correr, findo
o ano em que tal procedimento se verificou.
Árt. 70. O direito de, cobrar as dívidas de impôsto sôbre lucros extraordinários prescreve em cinco ( 5) anos, contados da expiração do prazo em
que se tornou exigível o pagamento pela notificação de lançamento do impôsto.
§ 1.0 Interrompe-se o curso da prescrição por qualquer intimação feita
ao contribuinte pela repartição fiscal para pagar a dívida, pela concessão de
prazos espeda~s para êsse fim, pela citação pessoal do responsável, feita judicialmente para se haver o pagamento, ou pela apresentação em Juízo de inventário ou em concurso de credores, do documento comprobatório da dívida.
§ 2.0 Não corre o prazo de cinco (5) anos enquanto o processo de cobrança- estiver pendente de decisão.
Art. 71. Cessa igualmente em cinco (5) anos o poder de aplicar e o de
cobrar _as multas cominadas neste Regulamento, ressalvada a interrupção da
prescrição, nos têrmos dos artigos anteriores.
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CAPÍTULO XX
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 72. Quando o contribuinte transferir de um Municípw para outro,
ou da um para outro ponto do mesmo Município, a sede do seu estabeleci~
menta, fica obrigado a comunicar es>:a mudança às repartições competentes,
dentro do prazo de trinta (30) dias.
Art, 73, As participações de transferência de domicílio, as informações
e as comunicações referida.s neste Regulamento poderão ser entregues em
mão ou remetidas em carta registrada pelo correio.
§ 1.0 A repartição é obrigada a dar o recibo da entrega dêsses documen~
tos, o qual exonera o contribuinte de penalidade.
§ 2. 0 As repartições fiscais transmitirão, umas às outras, as comunicações que lhes interessarem.

Art. 74. As declarações de lucros extraordinários e demais papéis necessários ao lançamento e ao pagamento do impôsto, são isentos de sêlo.
Parágrei~o único. São, t::..._mbém, isentas de · sêlo e de quaisquer taxas
as reclamações contra o lançamento do impôsto sôbre lucros extraordinários.

Art. 75. Para apuração da conta de lucros e perdas, as quantias expresem moeda estrangeira serão convertidas em moeda nacional à taxa de
câmbio do dia útil imediatamente anterior ao do encerramento do balanço.

$<1S

Art, 76. As intimações ou notificações de que trata êste Regulamento
serão, para todos os efeitos legais, consideradas feitas:
a) na data do seu recebimento no domicílio fiscal do contribuinte,
quando por registrado postal, com direito a aviso de recepção (A. R.), ou
por serviço de entrega próprio da repartição; e,
b) trinta (30) dias depois da sua publicação na~imprensa ou afixação na
repartição, quando por edital.

Art. 77. Tôdas as pessoas que tomarem ps.tte nos serviços do Impôsto
Sôbre Lucres Extraordinários são obligadas a guardar rigoroso sigilo sôbre a
situação de riqueza dos contribuintes.
§ 1. 0 A obrigação de gumdar re!>-erva sôbre a situação de riqueza dos contribuintes se estende a todos os funcionários do l\!Hnistério da Fazenda e de~
mais servidores· públicos que, por dever de ofício, vierem a ter conhecimento
dessa situação ,
§ 2. 0 E' expressamente proibido t·cvelar ou utilizar, para qu(illquer fim,
G conhecimento que os servidores adquirirem quente aos segredos dos negócios ou da profissão dos contribuintes.
·
§ 3.0 Nenhuma informação poderá ser dada sôbre a situação fiscal dos
contribuintes, sem que fique registrado, em processo regular, que se trata de
requisição feita por magistrado no interêsse da Justiça.
Art. 78. Aquêle· que, em serviço do Impôsto Sôbre Lucros Extraordi~
nários, revelar informações que tiver obtido no cumprimento rl.o dever pro~
fissional, ou no exercício do ofício ou emprêgo, será re-sponsabilizado como.
violador de segredo, de acôráo com a lei penal.
Art. 79. Os processos e as declarações de lucros extraordinários, não
poderão sair das repsrtições do Impôsto de Renda, salvo quando se tratar de
reclamação ou restituição, casos em que ficará cópia autenticada dos documen~
tos essenciais .
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CAP1TULO XX!
DOS "CE:RTlFICADOS D!: EQUIPAMENTOS" E DDS "DEPÓSiTOS DE GARANTIA"

Art. 80. A& pessoas juríãicas não pagarão o impôsto sôbre lucros extraordinários a que estiverem sujeitas se aplicarem importância igu~J ao dôbro
do im.pôsto na aquisição de "Certificados de Equipamento" ou na constituição
de "Depósitos de Ga•·anti.a".
Art. 81. Na hipótese. de que trata o artigo anterior deverá ser apresentada ao Banco do Brasil S. A., dentro do pmzo marcado, a notificação de
lançamento expedida pela repartição fiscal competente, à vista da qual s-erá
procedido o recolhimento devido, em cinco ( 5) cotas mensais.
§ 1.0 À repartição fiscal a que alude êste artigo, fica o Banco do Brasil
S. A. obrigado, para fint>J de contrôle, a comunicar, mensalmente, até o dia 5
do mês subseqüente, os recolhimentos efetuados, mediante relação, em duas
(2) vias·, da qual constarão os nomes e endereços do;o contJ.·ibuintes, as importâncias recolhidas com indicação da respectiva finalidade, as datas dos recolhimentos .e os números das notificaçÕ\Os cle lançamento.
§ 2.0 Se a notificação de lançamento fôr apresentada ao Banco do- Brasil
S. A. fora do prazo marcado, será cobrado do contribuinte e escriturada na
conta "Receita da União" a multa de mora de dez por cento (10 o/o) sôbre
a importância a recolher, fazendo, ainda, aquêle estabelecim'ento banCário, para
fins, de ·contrôle, a devida. com:.micação à repartição fiscal competente na
forma do pmágrafo anterior.
CAPÍTULO XXII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 82. Fica suspensa durante ~ vigência dêste Regulamento a obrigação da distribuição de lucros de que trata o § 2. 0 do art. 130 do Decreto~lei
n. 0 2 .627, de 26 de setembro de 1940.
Art. 83. Aos casos omissos neste Regulamento são extensivas as disposições legais do Impôsto de Renda que lhes ferem aplicáveis.
Art. 84. As dúvidas suscitadas na fase de lançamento e os casos em
que sejam invocadas circunstâncias excepcionais quanto à formação de lucros,
serão resolvidos peta J. A. L. E.
Rio de Janeiro, 13 de março de 1944. - A . àe Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15.029 -

DE 13 DE MARÇO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n do De~
ereto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam supdmidos 4 (quatro) cargos de Auxiliar de Consulado,
padrão N, do Quadro Suplementar do Ministério das Relações Exteriores,
vagos em virtude da aposentadoria de Manuel Dias Fernandes e Alfredo dos
Santos Couceiro e da nomeação para outro cargo de José Boavista Macieira
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e Armando Braga Rui Barbos3., devendo a dotação correspondente ser le·
vada a créd.ito da Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
ArL 2.0 Revogam-se· as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de março de 19•'!-4, 123. 0 cl.a Independência e 56.0
da República,
GETULIO V ARG/,S.

Oswaldo

DECRETO N .0 15, 030 -

DE

Aranh~.

13 DE MARÇO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7<'!·, letra a da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto~l::;i n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo de Embaixador, padrão O, do Qu8.dro
Suplementar do Ministério das Relações Exteriores, vago .em virtude da
aposentndoria de Abela1·do Roças, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art..

2.0 Revogam-se as disposições em. coP..trário.

Rio de Jan"eiro, 13 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0

da Repúblic2.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECRE'rO N. 0 15.031 -

DE

1Ll,

DE MARÇO DE

1944

Altera dispositivos do Regulamento para o Quadro de Enfe::meiras da
Reserva do Exército
O Presidente da Repúbl:ic8, em fa.ce C:a Exposição de. Motivos apresentada pelo Mini~tro de Estado da Guerra e usando da atribuição que lhe
confere o 8tt: 74, letra a, d<J. Constituição, decreta:
Art. 1. 0 Os arts. 2. 0 e 3. 0 do Regulamento para o Qw:1dro de Enfermeiras da Reserva do Exército aprov8do por Decreto n, 0 14.257, de 13
de dezembro de 1943, passam ~' ter a seguinte redação:

"A1·t. 2. 0 A matrícula no Curso de Emergência de Enfe:::meiras, da
Reserva far-se-á mediante requc.-imeato da candidata ao Diretor de Saúde
do E::.:6rcito.
§

1. 0

São condições de matrícula no refiddo Curso:

a) ser bmsileira nata;
b) ser solteira ou de~quitada ou vmva sem filhos;
c) ter no· mínimo 20 anos e no máximo 45 anos de idade;
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d) possuir diploma de enfermeira ou certificado de curso de samaritana ou voluntária socorrista expedido por escola de reconhecida idoneidade,
ou ss:r--enfermeira de profissão, porta?ora de atestado fornecido pelo Estabelecimento em que serve;
e) ter comprovada idoneidade moral;
f) reconhecer, mediante compromisso escrito, a obrigação de prestar
serviço militar, como enfermeira, em qualquer Formação ou Organização
mobilizada de Saúde do Exército, para emprego dentro ou fora do país;
.
g) ter aptidão física (comprovada em inspeção de saúd'e) para as
funcões de enfermeira.
~ § 2.o A mulher casada poderá matricular-se, com permissão do marido,
devidamente comprovada.
Art. 3.0 O ingresso no Qu2dro de Enfermeiras da Reserva do Exército (art. 1.0 ) far-se-á por nomeação de enfermeira de 3.a classe, por ato
do Ministro da Guerra e mediante proposta do Direto:r de Saúde do Exército.
§ 1.0 A enfermeira incluida no referido Quadro fica pertencendo à Reserva . do Exército, até a idade de 48 anos, inclusive.
§ 2.0 Enquanto pertencer à Reserva do Exército e quando em serviço ativo, por efeito de convocação, fica a enfermeira sujeita a legi~lação
militar em vigor, no que lhe for aplicável",
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra..

DECRETO N. 0 15.032

~ DE

14 DE MARÇO DE 1944

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
do Estabelecimento de Subsistência Milii'ar da 3P Região Militar, do
Ministét'io da Gue:-:-a, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranume~
rádo-mensalista do Estabelecimento de Subsistência Militar da 3.a Região
Militar, da Subdiretoria de Subsistência do E}_çército, da Diretoria de Inten~
ciência do Exército, do Ministério da Guerra, cinco funções de auxiliar de
escritório, sendo três referência VII, uma referência VIII e uma referência
IX, e uma função de contabilista, referência XVII.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na importância de Cr$ 50.400,00 (cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1
Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerári~, Subconsignação 05 Mensalistas, Anexo n.0 17 Ministério da
Guerra, do orçamento geral da União para 1944,
0
Art. 3. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua ·publicação.
Rio de· Janeiro, 14 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N. 0 ·}5. 033 --

DE

14

DE MARÇO DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Laboratório da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a . Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Laboratório da Produção Mineral, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na importância de Cr$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranu~
me:rá;:io, Subconsignação OS Mens~listas, do Orçamento do Ministério da
Agricultura para 1944.
Art. 3.0 :ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1944, 123.0 da Independência e 5ó.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15.034 -

DE. 14 DE MARÇO DE 1944

Autoâza que o Ginásio Republicano, com sede no Distrito Federal,
funcione como coié/gio
O Presidente da República, usando da atribuição qye lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei o,r'gânica do ensino secundário e do Decreto-lei n. 0 4.245, de 9 de abril de ~~942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio Republicano, com sede nq..,_..bistrito Federal, fica autori·..:ado a funcionar como colégio,
/
Art. 2.0 A denominação do estabelacimento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passa a ser Colégio Republicano,
Art. 3.0 O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio Republicano, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e científico, sob regime de inspeção prelimin_a,r,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VAlWAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.035 -

DE 14 DE MARÇO DE 1944

Autoriza que- o Ginásio Sacré Coeur (Internato), com sede no Distrito
Federal, funcione coino colégio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário e do Decreto-lei n. 0 4. 245, de 9 de abril de 1942, decreta :

Art. 1.0 O Ginásio Sacré Coeur (Internato), com sede no Distrito Federal, fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de
que trata o artigo anterior passa a ser Colégio Sacré Coeur
Art. 3.0 O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio Sacré Coeur, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e científico, sob regime de inspeção preliminar,
Art. 4.0 Revogam-se as di~posições em contrário.
Rio- de Janeiro, 14 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanoma.

DECRETO N.O 15.036 -

DE 14 DE MARÇO DE 194-4

Dispõe sôbt·e o reconhecimento da Escola Industrial Júlio de Mesquita, de
Santo André
Não foi publicada ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 0 15.037 -DE 14· DE MARÇO DE 1944

Autoriza que o Ginás-io de Ciências e Letras, cõm sede em S. Paulo, Capital do Estado de São Paulo, funcione como colégio
Não foi pub!icad_o ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.038 -

DE 14 DE MARÇO DE 1944

Declara de utilidade pública diversas áreas de terras nec"essádas à passagem
de uma linha de transmissão de energia elétrica da Companhia Fôrça e
Luz de Minas Gerais, e autorba a referida Companhia a desapropriá-las
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.039 -

DE 15 DE Jv!ARÇO DE 1944

Concede à sociedade anônima Sabin St. Germain lnter-Amoricas, Inc.
autorização paw. funcionar na República
O Pre:Jidcnte da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Sabin St. Gormain Inter-Americas, Inc., decreta:
Artigo único. É concedida à socied2.de anônima Sabin St. G-ermai,;
Inte;-America:s Inc .. , com sede na cidade de Wilmington, Condado de New
Castle, Estado de Delaware, Estados Unidos da América, autorização para
funcionar na República, com o capital de Cr$ 200.000,00 e com os~ estatutos
que apresentou, mediante as cláusulas que êste acompanham, assinadas pelo
Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, ficando
a m2sma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123. 0 da !P.dependência e 56.0
da República.
GETULIO V AR.GAS.

Alexandr-e 1Vlarcondes Filho.

Cláusulas que acompanham o Decreto n.o 15.039, destn da.ta
I
A sociedade anôni~a Sabín St. Germain Inter-Americas Inc. é obrigada
a ter permanentemente um representante geral no Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se
suscitarem, quer com o Govêrno, quer com particulares, podendo ser demandado
e receber citação inicial pela Sociedade.
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!I
Todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos Unicamente às res~
pectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus Tribunais judiciários ou
administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida Sociedade

re~

clamar qualquer ·exceção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente à execução da,
obras ou serviços a que eles se referem.
Ili
Fica dependente de autorização do Govêrno qualquer alteração que a
Sociedade tenha de fa.zer nos respectivos estatutos.

Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionar na República se infringir
esta cláusula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem preJUlZO do princ1p1o de

achar-se a Sociedade sujeita às disposições de direito que regem as Sociedades
Anônimas.

v
A infração de qualquer das cláusulas para
pena especial será punida com a multa de mil
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e, no caso de
da autorização concedida pelo decreto em virtude
cláusulas.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944. -

DECRETO N.0 15.040 -

DE

a qual não esteja cominada
cruzeiros (Cr$ 1.000,00) a
reincidência, com a cassação
do qual baixam as presentee
Alexandre Marcondes Filho.

15 DE MARÇO DE 1944

Transferência de reconhecimento do curso

d~

agronomia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto n.O 12.929, de
13 de janeiro do corrente ano, da. Interventoria Federal no Estado da Bahia,
decreta:
Art. 1.° Fica transferido o reconhecimento do curso de agronomia da
extinta Escola Agrícola da Bahia para o curso idêntico da Escola de Agricultura e Medicina Veterinária da Bahia, com sede em Cruz das Almas.
Art. 2.0 A atual Escola deverá ainda satisfazer às exigências constante~
das alíneas a, b e c do art. 1.0 do Decreto n.0 8. 208, de 12 de novembro
de 1941, que reconheceu o- curso de agronomia da Escola Agrícola da Bahia.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15.041- DE 15 DE MARÇO DE 1944

Declara sem efeito os Decretos números 13.016, 13.017 e 13.018,
de 28 de junho de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 9
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam declarados sem efeito os Decretos números treze mil e dezesseis (13.016), treze mil e dezessete (13.017), e treze mil e dezoito (13.018),
de vinte e oito (28) de junho de mil novecentos e quarenta e três (1943),
que autorizaram a emprês·a de mineração Ivlinas da Bahia Limitada a lavrar
jazidas de manganês e associados no distrito e município de Santo Antônio
de Jesús, do Estado da Bahia.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56."
da República.
··.~~· :f!
GETULIO VARGAS •

•4polonio Sales.

DECRETO N. 0 15. C42 Conc&de

DE

15

DE MARÇO DE

1944

à Companhia de l\1inoraçâo Cata do Andaime autorização para funcionar como en1prêsa. de mineração

O Presidente da República, usando d::< atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 E' concedida à Companhia de fl.iineração Cata do Andaime,
zociedade anônin1.a, com sede nesta Capital, autorização para funcionen-· como
emprêsa de mineração de acôrdo com o que dispõe o art. 6. 0 § 1.0 do
Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de I~1:inas), fica-ndo
,. mesma sociedade obrigada. a cumprir integr,;>lrnente as leis e regulamentos
em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autoriza.ção.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.043 -

DE 15 DE MARÇO DE 1944

Conc..."'<ie à Mineração Anhanguera Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 É concedida à Mineração Anhanguera Li~itada, sociedade por
cotas de responsabilidade limitada, com sede na Capital do Estado de São
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Paulo, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com
o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 , do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprh·
integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vieram a vigorar sôbre
o 9bjeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário:
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sales.

DECRETO N .0 15. 044 -

DE 15 DE MARÇO DE 1944

De.clam sem efeito a autorizaçã..o conferida ao ciá2dão brasileiro ]ort;:e de
Sousa Sampaio, pelo Decreto n. 0 13.380, de 9 de setembro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autodzação conÍerida ao cidadão
brasileiro Jorge de Sousa Sampaio, pelo Decreto número treze mil trezentos
e oitenta (13.380), de nove (9) de setembro de mil novecentos e quarenta
e três ( 1943), para pesquis8.r cassiterita e associados numa área de quatrocentos e noventa e oito hectares (498 ha), situada no lugar denominado Cachoeira, diStrito de Nazaré, hoje Nazareno, municí.pio de São João del Rei
do Estado de Minas Gerais.
Art. 2. 0 Revog::>.m-sc as disposições em contrá~i·o.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
DECRETO N. 0 15.045 -

DE 15 DE MARÇO DE 1944

Declara sem efeito n autorização conferida ao cidadão b1·asileiro Jor.€,e de
Sousa Sampaio, pelo Decreto n. 0 13.379, de 9 de. setembro de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e rios têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de jam:iro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Jorge de Sousa Sampaio, pelo Decreto número treze mil trezentos
e setenta e nove (1.3.379), de nove (9) de setembro de mil novecentos e
.quarenta e três ( 1. 943), para pesquisar cassiterita e associados numa área de
quatrocentos e noventa e oito hectares (498 ha), situada no lugar denominado Água Limpa, distrito de Nazaré, hoje Nazareno, município de São João
del Rei do Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 15.046-DE 15 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a sociedade Mineração Orsetti Limitada a pesquisar quartzo no município de Diamantina, do Estado do Minas Gerais

0 Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 935, de ?.9
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a sociedade I\IIineração Orsetti Limitada a pes·
quisar quartzo em terrenos do. i;n?vel de!_Jomina?o Córrego do Ouro,_ no distri~o
de São João da Chapada, mumc1p10 de Dtamantma, do Estado de Mmas Gerats,
numa área de cem hectares ( 100 ha), delimitada por um quadrado_ tendo um
vértice a distância de mil seiscentos e noventa metros ( 1. 690 m), no rumo
magnético trinta e seis graus e trinta minutos nordeste (36°30' NE) da confluência dos córregos Carrascão e do Ouro e os lados que partem dêsse vértice
têm 0 comprimento de mil metros (1.000 m) e os rumos magnéticos de cinqüenta graus nordeste (50° NE) e quarenta graus noroeste (40° NW), res~
pectivamente.
·
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização ele pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeit·o, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sàles.

DECRETO N. 0 15.047 -DE 15 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Folly a pesquisar mica e associados, no
município do Nova Friburgo, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica au_to1·!.zado o cidadão brasileiro· Antonio Folly a pesquisar
mica e associados, numa ár.ea de cinqüenta hectares (50 ha), situada no imóvel
denominado Macaé de Cima, 5. 0 (quinto) distrito do município de Nova Fri~
burgo, do Estado do Rio de Janeiro, área essa delimitada por um quadrado
de setecentos e sete metros (707 m) de lado que tem um vértice a dois mil
seiscentos e trinta metros ·(2.630 m), rumo verdadeiro sessenta e quatro
graus noroeste (64° NW) da confluência do córrego do Macuco ou São Lourenço no rio Macaé e os lados convergentes nesse vértice, com os rumos ver~
dadeiros de setenta e oito graús noroeste (78° NW) e doze graus nordeste
(12° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Mina:s.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a ta:lo:a de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
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transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do.
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março ·de 1944, 123.0 da Independência e 56-.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
DECRETO N. 0 15.048. -

DB

15

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Adolfo Dourado Lopes a lavrar água mineral
no município de• S. Gonçalo, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos .do Decreto-lei n. 0 1.985,, da
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Adolfo Dourado Lopes a la-

vrar água mineral em terrenos situaq.os no município de S. Gonçalo, do
Estado do Rio de Janeiro, numa área de um hectare ( 1 ha) delimitada,
por um . polígono mixtilíneo tendo um dos vértices situado à distância de
cento e sessenta e um metros ( 161 m) rumo magnético trinta graus. qua·
. renta e cinco minutos sudeste (30° 45' SE) do entroncamento das Estra·
das do Rocha e Engenho Pequeno e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm sucessivamente os seguintes comprimentos e rumos magné·
ticos: cento e trinta e cinco metros ( 135 m) quarenta e cinco graus sudoeste (45° SW), setenta metros (70 m) quarenta e cinco graus sudeste
(45° SE), cento e vinte metros (12Ú m) quarenta e cinco graus nordeste
(45° NE) e a Estrada do Rocha no rumo magnético Nordeste (NE) até
o ponto de partida. .Esta autorização ·é outorgada mediante as condições
const<"!.ntes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constahtes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 ~ 4@ do Código
de Iviinas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorizacão de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próp;io da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 7,0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
âa República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.0 15.049

DE

15
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DE MARÇO DE 1944

Autoriza a empnBsa de mineracão A. Thun & Comp. Lida., a pesquisar
agalm.atolito no município~ de Congonhas do Campo, do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confeie o
art. 74, letra a, da .Constituição, e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1.985, da
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração A. Thun & Companhia Ltda., a pesquisar agalmatolito, em tenenos situados no lugar denominado Pedra Criminosa no distrito e município de Congonhas do Campo.
Jjo Estado de !vEnas Gerais, numa área de trinta e sete hectares, dois ares
e oitenta centiares (37,0230 ha), delimitada por um polígono tendo um
dos vértices situado à dist&ncia de cento e sessenta metros (160 m), rumo
magnético um grau sudoeste ( 1° S\V) da barra do córrego do Campinho
no Ribeirão Santo Antônio e os lados, a partir do vértice considerado, com
os seguint2s comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e vinte e um
metros e dez centímetros (221,10 m) quarenta grz.us e vinte e um minutos nordeste (40° 21' NE) cento e trinta e cinco metros e oitenta centímetros (135,80 m), cinqüenta e um graus e vinte e quatro minutos nordeste (51° 24' NE); cento e onze metros e quarenta e cinco centímetros
(111,4·5 m), cinqüenta e. sete graus e dez minutos nordeste (57° 10' NE);
cento e noventa e quatro metros e sessenta centímetros ( 194,60 m), trinta
e trSs graus e dois minutos sudeste (33° 2' SE); cento e quarenta e nove
metros e trinta centímetros ( 149,30 m), um grau e dois minutos sudeste
(1° 2' SE); setenta metros e quarenta e cinco centímetros 70,45 m),
trinta e nove graus e vinte e sete minutos sudeste (39° 27' SE); cento e
trinta e nove metros e oitenta centímetros (139,80 m), quinze graus e um
minuto sudeste (15° 1' SE); cento e quatorze metros e dez centímetros
(114,10 m), cinco graus e cinqüenta e oito minutos sudoeste (5° 58' SW);
cinqüenta e oito metros (58 m), quarenta e seis graus e quarenta e sete
minutos sudeste (46° 47' SE); cento e dez metros e cinqüenta e cinco centímetros ( 110,55 m), setenta e um grau$ e oito minutos sudeste ( 71° 8'
SE); setenta e oito metros e novent.a centímetros ( 78,90 m), quarenta e
três graus e sete minutos sudoeste (43° 7' SW); cento e trinta e um
metros e vinte e cinco centímetros (131,25 m), quarenta e seis graus e
vinte e três minutos sudoeste ( 46° 23' SW); sessenta e quatro metros e
oitenta e cinco centímetros (64,85 m), setenta e um graus e cinqüenta e
quatro minutos sudoeste ( 71° 54' SW); sessenta e dois metros e vinte e
quatro centímetros (62,24 m), dezessete graus e dezenove minutos sudoeste (17° 19' 'SW); duzentos e quinze metros e oitenta e cinco centimetros (215,85 m), cinqüenta e deis graus e trinta minutos sudoeste
(52° 30' SW); cento e noventa c cinco metros (195 m), treze graus e
cinqi.lenta e quatro minutos no:roeste ( 13° 54' NW); cento e trinta e quatro
metros e sessenta centímetros ( 134,60 m), cinqüenta e três graus e vinte
e cinco minutos noroeste (53° 25' NW); duzentos e cinco metros e sessenta
e cinco centímetros (205,65 m), vinte e um graus e cinqüenta e dois minutos noroeste (21° 52' NW); cento e quatorze metros e cinqüenta centímetros (114,50 m), dois graus e dezesseis minutos nordeste (2° 16' NE);
cento e sessenta e quatro metros e cinco centímetros ( 164,05 m), treze
graus e _quarenta e sete minutos noroeste ( 13° 47' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a ta:::a de trezentos e setenta cruzeiros (Cr$
Col. Leis- Vol. II
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370,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro~
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de IlJ.arço de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 15.050 ---.:....

DE

15

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Germano Leão Paciornik a pesqoisar
cáreo no município de Cêrro Azul, do Estado do Paraná

cal-

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cçmfere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de
29 de janeiro de 194-0 (Código de Minas), decreta;
·
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Germano Leão Paciornik
a pesquisar colcáreo em terrenos situados no distrito -de Rio Branco, muniCÍpio de Cêrro Azul, do Estado do Paraná, numa área de vinte hectares e
quarenta e seis centiares (20,0046 -ha), delimitada por um hexágono tendo
um dos vértices situado à distância de setenta e quatro metros ( 74 m), rumo
magnético setenta e nove graus nordeste ( 79° NE) da barra do ribeirão
da Repreza no rio Tecaniça e cujos lados, a partir do vértice considerado,
têm, sucessivamente, os seguintes comprimentos e rumos- magnéticos: cento
e trinta e oito metros ( 138 m), quarenta e três graus e cinco minutos nordeste ( 43° 5' NE); quatrocentos e noventa e sete metros ( 497 m), oitenta e três graus e quarenta minutos sudeste ( 83° 40' SE); cento e trinta
e um metros (131 m), seis graus e quarenta minutos sudoeste (6° 40' SW);
quatrocentos e vinte e seis metros ( 426 m), trinta e um graus e quinze
minutos sudoeste
( 1° 15' SW); quatrocentos e cinqüenta e um metros
(451 m), quarenta e sete graus e vinte e cinco minutos noroeste (47° 25'
NW); cento e quarenta e quatro metros (144 m), nove graus noroesté
(9° NW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste De:;reto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e
será transcritó no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da· Independência e 56.0
da ·República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0 15.051 -

DE

15

DE M.IJu~ÇO DE

1944

Autoriza. o cidadão brasil.eiro Manuel Pires No~ueira a pesquisar calcáreo no
município de Sete Lagôa·s, do Estado de Mimls Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74. letra a, da Constituição e nos têrmàs do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código dB Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cjdadão brasileiro Manuel Pires Nogueira a
pes(Iuisar calcáreo no lugar denominado Laranjeiras, situado no distrito e município de Sete ·Lagoas, do Estado de 1\Hnas Gerais, numa área de vinte e
dois hectares e cinqüenta ares ( 22,50 hn), delimitada por um polí.gono tendo
Um vértice à distância de duzentos e oitenta e oito metros e sessenta centímetroS' (288,60 m) no rumo magnético oitenta e oito graus e vinte minutos
nordeste (88° 20' NE) do marco quilométrico noventa e dois (Km 92) da
Estrada de .rodagem Cachoeirá dos Macacos Sete Lagoas e os lados a
partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinqüenta e oito metros (58 m), vinte e oito graus sudeste (28° SE); cento
e quatro metros (104 m), dezesseis graus sudoeste ( 16° S\V); cento e oitenta e oito metros (188 m), quarenta e cinco graus e quinze minutos su~
deste ( 4-5° 15' SE); sessenta e seis metros ( 66 m), trinta e seis graus e
vinte e cinco minutos sudeste (36° 25' SE); setenta e seis metros (76 m),
quatro graus e cinqüent<'.l minutos sudoeste (4° 50' SW); cinqüenta e dois
metros (52 m), cinqüenta e cinco graus e trinta minutos nordeste (55°30' NE);
quarenta e seis metros (46 m), vinte e oito graus sudeste (28° SE); setecentos e quarenta e quatro metros (744 m), quinze graus sudoeste (15° SW);
quatrocentos e oitenta metros (480 m), vinte e oi.to graus noroeste (28° NW);
setecentos e quarenta e quatro metros
( 744 m), quinze graus nordeste
(15o NE) até o ponto de partida,
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autoriZação de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (CrS 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção lVIineral do Minis~
tério da Agricultura.
Art. 4.u Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e sey.o
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 15.052 -

DE 15 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão b-.a.sileiro Moisés Lupion de Traia a pesquis:;.r calcifa e
a~sociados no munidpio de Cerro Azul, do Estado do Pn.:aná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e r.os têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mcisés Lupion de '!'roia
a pesquisar calcita e associados nos lugares denominados Caximba e Morretes,
situados no distrito de Rio Branco, município de Cerro Azul, do Estado do
Paraná, numa área de duzentos e vinte e cinco hectares ( 225 ha) delimitada
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por um quadrado tendo um vértice à distância de novecentos metros (900 m),
no rumo magnético dez graus sudoeste ( 10° SW) da confluência dos córregos- Saivalzinho e Caximba e os lados, a partir dêsse vértice, com o comprimento de mil e quinhentos metros ( 1. '500 m) e os- rumos magnéticos ses~
senta graus nordeste ( 60° NE) e trinta graus sudeste ( 30° SE), respectivamente.

Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos este.belecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesqui8a, que_ será uma via aurBntica
dêSte Decreto, pagará a taxa de dois mil duzentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
2.250,00) e será trariscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro-dução Mineral do Ministério da Agricultura,

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrá.rio,

Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123. 0 cla Independência e 56.0
dEJ. República.
GETULIO V A.~GAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.053 -

DE

15

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Cosia a pesquizar mica e associados no
município de São João Nepomuceno, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da 'Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Costa a pesquisar
mica e associados,- numa· área de quinze hectares ( 15 · ha), situada no imóvel
denominado Vargem Gmnde, distritos de Rochedo e Carlos. Alves, do município de São João Nepomuceno, ·do Estado de Minas Gerais, e delimitada
por um para1B1ogramo tendo um vértice a duzentos e noventa metros (290 m),
rumo trinta graus sudeste (30° SE) da confluência dos córregos Jazida e
Vargem Grande e os lados que partem dêsse vértice com quinhentos e quinze
metro3 (515 m), e rumo cinqüenta c seis graus sudoeste (56° SW), trezentos met<"oS (3QO m), e rumo vinte graus sudeste (20° SE).

Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autodze~ção de pesquisa, qu2- será uma via autênticA
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será trang...
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contt·ário.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.c
da RepÚblica ,
GETULIO VARGAS.

Apolanio Sales.
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DECRETO N. 0 15.054 -

DE

501

15 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão hrasílelw José lv1ota Maia a pesquisar apatita no município
de Arapi!"aca, do Estado de Alagoas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confera o a.i'tigo 74, letra a, da Constituição e nos tênnos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Mata Maia a pesquisar: apatita, numa área de cento e vinte hectares (120 ha), situada nos imóveis Baixa do Capim e Minador, no distrito e município de Arapiraca, do Estado de Alagoas, e delimitada por um retângulo que tem um vértice a seiscentos e quatorze metros (614 m), no rumo magnético vinte e oito graus etrinta minutos nordeste (28° 30' SE) do quilômetro trinta e nove mais oitocentos e quinze metros (Km 39
815 m), da Great Western Railway, ramal de Palmeira dos Índios - Arapiraca, e cujos lados que concorrem nêsse
vértice, têm a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
mil e duzentos metros (1.200 m), vinte e oito graus e trinta minutos su~
doeste (28° 30' SW), e mil metros (1.000 m), sessenta e um graus e trinta
minutos noro2ste (61° 30' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidÓs no Código de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 1.200,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-Ee as disposições em contrário.

+

Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0
da República.
·

da Independência e 56.0

GETULIO V A..l;!GAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 15.055 -

DE

15

DE MARÇO DE

1944

Autorizu o cidadão brasileiro Nicodemo~ Alves de Sousa a pesquisar mica e
associados no município de São João Nepomuceno, do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, .Je
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fita autorizado o cidadão brasileiro Nicodemos Alves de Sousa
. a pesquisar mica e associados numa área de vinte e quatro hectares, sessenta
e dois ares e três centiares (24,6203 ha), situada na Fazenda da Fumaça,
distrito de Descoberto, do muP.icípio de São João Nepomuceno, do Estado de
1\.iinas Gerais, e delimitada por um losaP..go de quinhentos metros (500 m)
de lado tendo um vértice a quatroceritos e oitenta metros (480 m) rumo
oitenta graus sudeste (80° SE), do. canto extremo norte (N) da fachada leste
(E) da usina hidro-elétrica pertencente a Olinto Lopes de Faria e os lados
que partem desse vértice, com rumo leste (E) e dez graus sudeste ( 10° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos est&belecidos no Código de Minas.
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.A.rt. 3.0 O titulo dB. 2utoriz<:ção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, psg:uá a ts.zé< de trezentos cruz!?iros ( CrS 300,00), e será transcrito no livro ptóprio da Divisê.o de Fom~mto da Produção IVJinera.l do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogmn-se as d.isposkõcs em contrário.
Rio de J aneit~o, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS .

Apolonio Sales.

DECl~ETO

N ,0 15/056 -

DE

15

DE

MARÇO

DE

1944

At~.to-âza

os cidadãos bmsi!dros FrancelJno Horta e Anitt~ Phm Hotta a pesquisar pedras precioso.s e sem.i-p::eciwas, ao município de Conquista, do
Estado da Bahia

O Presidente da República, usm;.do da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1, 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos braSileiros Francelir.o Horta e
Anita Piau Horta a pesquisar pedras preciosas e semi-precioó:as numa área de
quatrocentos hectares ( 400 ha), situada na Fazenda dos Pombos. distrito de
Juanópolis, do município de Conquista do Estado da Bahia, e delimitada por
um quadrado de dois mil met.-os (2 .OOOm), de lado tendo um vé1·tice a quatorze metros ( 14 m), rumo vinte e sete graus e trinta minutos nordeste
(27° 30' NE) magnético da foz do córrego Lageclo afluente do riacho Travessão e os lados que parten1 dêsse vértice com rumos: setenta e seis graus
e trinta minutos sudeste (76° 30' SE), e treze graus e trinta minutos sudoeste (13° 30' SW) magnéticos.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pssquiza, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará· a ta:s:a de quatro mil cruzeiros (Cr$ 4. 000,00), e será
tJ;"anscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção !<Jrineral do
Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 194"!·, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales,

DECRETO N/' 15.057 -

nE: 15

DE MA..~ÇO DE

1944

Au.torizD o cidadão brasi1eim ]u.lio Paulo Tietzmann a pesquisar calcá:reo e
associados no municlpio de B:r:usque, do Est-ado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de ~inas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Júlio PaulO Tietzmann a
pesquisar calcáreo e associados numa área de cento e noventa e nove hecta·
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res (199 ha), sitw;da no lugar denominado Ribeirão do Ouro, distrito de
Pôrto Franco, município de Brusque, do Estado de Santa Catarina, área essa
delin:iitada por um polígono rnistilíneo que tem um vértice a quinhentos e
cinco metros (505 m), rumo verdadeiro quarenta e nove graus e trinta minutos sudeste ( 49° 30' SE) do encontro leste (E) da ponte da rodovia Vida!
Ramos - Sede do Ribeirão do Ouro sôbre o ribeirão do Ouro, e cujos lados,
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
quinhentos metros (500 m), oitenta e sete graus nordeste (87° NE); duzentos e setenta metros (270 m), três graus noroeste (3° NW); mil e Cem metros ( 1. 100 m), oitenta e sete graus nordeste ( 87° NE); novecentos e trinta
metros (930 m), três graus sudeste (3° SE); mil setecentos e·setenta e
cinco metros (1. 775 m), oitenta e sete graus sudoeste (87° SW); duzentos
metros ( 200 m), trinta e sete graus sudoeste (37° SW); mil metros ( 1.000 m),
oitenta e sete graus sudoeste ( 87° SW); segue pela margem direita do ribeirão do Ouro, para jusante, oitocentos metros (800 m); oitocentos e cinoüenta (850 m), oitenta e sete graus nordeste (87° NE); duzentos metros
(200 m), três grm.i.s noroeste (3° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art. 3.0 O títt11o da autorização de pesquiza, que será uma via autêntica
dêste Decreto, p~gará a taxa de mil novecentos e noventa cruzeiros (Cr$
1.990,00); e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro~
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Ja~~dro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 15.058

-DE

15

DE

r..IARÇO

DE

1944

Autoriza o cidadão b.w.sileiro Geraldo Magalhães Mascercnlws a pesquisar
minérios de manganês rw município de ]aboticatubas, do Estado de
fllinas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, let>a a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Geraldo Magalhães Mascarenhas a pesquisar minérios de manganês em terrenos situados no imóvel
denominado Riachinho, no distrito de Riacho Fundo, município de J a botica tubas, do Estado de Minas Gerais, nas três (3) seguintes áreas, perfazendo setenta e quatro hectares e quarenta e cinco ares (74,45 ha). A
primeira (La) área de nove hectares (9 ha) delimitada por um quadrado
tendo um dos vértices situado à distância de quatrocentos e seis metros
(406 m), rumo magnético trinta e sete graus e vinte minutos nordeste
(37° 20' NE) de um ponto distante um metro ( 1 m) do cantro da fachada
sudeste (SE) de uma casa de propriedade da Comp. Industrial Belo
Horizonte construída junto a uma Cachoeira do Ribeirão Riachinho e cujos
lados convergentes no vértice considerado têm o comprimento de trezentos
metros (300 m), e os rtunos magnéticos respectivos de vinte e quatro graus
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.e quarenta e cinco minutos nordeste (24° 45' NE) e sessenta e ci.nco graus
e quinze minutos noroeste (65° 15' NW) .- Segunda (2.a) área de trinta
e cinco hectares ( 35 h a) delimitada por um retângulo tendo um vértice
sit"Uado. à distância de duzentos e dez metros (210 m), rumo magnético
sessenta e dois graus e trinta minutos sudeste (62° 30' SE) da confluência
do córrego da Lapa dos Gentios e do Ribeirão Riachinho e cujos lados
converg~ntes no vértice considerado e a partir do mesmo têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700 m), setenta e
sete graus e trinta minutos nordeste (77° 30' NE), e quinhentos metros
(500 m), doze graus e trintã minutos sudeste (120 30' SE). Terceira
(3.a) área de trinta hectares e quarenta e cinco ares (30,45 ha) delimitada por um trapézio retângulo tendo um dos vértices situado à ·distância
de setecentos metros (700 m), rumo magnético vinte e seis graus e vinte
cinco minutos sudeste (26° 25' SE) da confluência do córrego da Chácara e do ribeirão Riachinho e cujos lados a partir do vértice considerado
têm sucessivamente os comprimentos e rumos magnéticos seguintes: mil
metros (1.000 rn), dezessete graus sudeste (17° SE); Í:rezentos metros e
quinze centímetros (300,15 m), sessenta· e sete graus e vinte minutos sudoeste (67° 20' SW); mil e trinta metros (1.030 m), dezessete graus no'roeste (17° NW); e trezentos metros (300 m), setenta e três graus nordeste (73° NE).
Art. 2.0 Esta autorização 6 outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa cle setecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
750,00), e seiá. transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contráric.
Rio de Janeiro, 15 de m.arç·o de 1944, 123.0 da Indep~ndência e 56.0
da República.

e

GETULIO

VARGAS .

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.059 -DE 15 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadEo brasileiro llianuel Pinto a pesquisar cassiterita e asoociados no município de São João de! Rei, do Estado de Minas -Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra .:!, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de j.rmeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bras!leiro Manuel Pinto a pesquisar
cassiterita e associados numa área de quatrocentos e oitenta e seis hectares
(486 ha), situada no imóvel denominado Fazenda da Carapuça, distrito de
Santa Rita do Rio Abaixo, município de São João del Rei, do Estado de
Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice
na confluência do córrego da Carapuça com o rio do Peixe e cujos lados,
convergentes nesse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: três
mil e seiscentos metros (3.600 m), leste (E); mil trezentos e cinqüenta
metros (1.350 m), norte (N),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da aUtorização. de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e sessenta cru~
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.zeiros (Cr$ 4. 860,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio SaleG.

DECRETO N. 0 15.060 -

DE

15 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadâ.o brasileiro Gust.::tvo Freire a pesquisar quartzo e asoociados no município de juiz de Fora, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da etribuição que. lhe confere o
art. 74, let:ra a, da Constituição, e nos têrmus do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Gustavo Freire a pesquisar quartzo e associados numa área de dez hectares ( 10 ha), encravada no imóvel denominado Sítio B8tânia, distrito e município de Juiz
de Fora, do Estado de I'.~Hnas Genüs e delimitada por um polígono irregu~
lar tendo um dos seus vértices a duzentos e Quarenta metros (240 m), no
rumo oitenta graus e quinze minutos noroeste- (80° 15' NW) do canto sul
(S) da sede do Sítio Betânia e os lados, a partir do vértice considerado,
têm: quatrocentos metros (400 m), sessenta e cinco graus e vinte e cinco
minutos noroeste (65° 25' NW); trezentos e doze metros (312 m), vinte
e quatro graus e cinco minutos nordeste (24° 5' NE); cento e sessenta e
três metros e setentà centímetros (163,70 m), sessenta e cinco graus e
dez minutcs sudeste (65° 10' SE); cento e três metros e setenta centímetros
( 103,70 m), vinte e quatro graus e cinqüenta minuto~ sudoe.ste (24° 50'
S\-V); duzentos e quarenta e um metros (241 m), cinqüenta e sete graus
e dez minutos sudeste ( 57° 10' SE); cento e setenta e três metros ( 173 m),
vinte e quatro graus e vinte minutos sudoeste (24° 20' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas .
Art. 3.0 O título .da autorização de pesquis2., que será uma via autên·
tica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (CY$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4·.0 Revogam-se as disposiçCes em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.061

~ DE

15 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo da Silva Rib~iro a pesquisar mica
e associe.dos no município de Raul Soares, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usa.ndo da -atribuição que lhe confere o
:r..rt. 74·, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mina·s), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Osvaldo da Silva Ribeiro a pesquisar mica e· associados numa área de dois hectares e oitenta
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e nove ares (2,89 ha) situt:!da no distrito de Bicuiba, do mumctpw de Raul
Soares, Estado de Minas Gerais e delimitada por um quadrado de cento e
setenta metros ( 170 m) de lado, tendo um vértice a cento e cinaüenta e
trê~ metros e quarenta centímetros ( 153,40 m), rumo dez graus e cinqüenta
e cinco minutos noroesb~ ( 10° 55' NW) ms.gn~tico, da confluência dos córregos Moinho e Lflvra e os lados que partem dêsse vértice rumos norte (N)

e oeste (W) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabeleddos no
Códig-o de Minas.
Art. 3.0 O t!tulo da s.utmiz&ção de pesquisa, que será urna via autêntica dêste Decreto, pagará . a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será trans"crito no livro próprio dB. Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério d:=:t Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de mm-ço de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

Apolonio

VARGAS.

Sales,

DECRETO N. 0 15.052- DE 15 DE rviARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel dos Santos Silva a peequisar turfa no
município de Campos, do Estado do Rio de janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf<:<re o
art. 74, letra a, da Constituição .e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel dos Santos Silva
a pesquisar turfa no imóvel denominado F<~zenda do Louro, situado no distrito
de Dores do Macabu, município de Campos, do Estado do Rio de Janeiro,
numa área de duzcmtoc; e quarenta e oito .hectarec; setenta e sete ares e setenta
centiares (248,7770 tn), delimitada por um pollgono, tendo um vértice à
distância de dois mil cento e vinte metros (2 .120 m), no rumo magnético
cinqüenta e nove gn~us e vinte minutos sudeste ( 59°20' SE) do marco quilométrico duzentos e noventa e dois (Km 292) da linha férrea da The Leopoldina Railway C.0 Ltd., no trecho entre as estações de Dores e Guriri, do
ramal de Campos e os lados, a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e vinte e quatro metros e sessent~
centímetros ( 324,60 m), trinta e quatro graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (34°45' SW); dois mil e cem metros (2.100-m), onze graus e vinte
e cinco minutos sudoeste (11°25' SW); setecentos e cinqüenta metros (750 m),
setenta e oito graus e trinta e cinco minutos sudeste (78°35' SE); dois mil
duzentos e dez metros ( 2. 210 m), quatro graus nordeste ( 4° NE); dois mil
e quarenta e cinco metros ( 2. 045 m), quarenta e oito graus nordeste ( 48° NE);
setecentos metros ( 700 m), cinqüenta graus e quarenta minutos noroeste
(50° 40' NVJ); dois mil metros (2.000 m)., trinta e nove graus e vinte minutos
sudoeste (39°20' SW), até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cód;go
de Minas.
Art. 3.0 b título da auto.-ização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil duzentos e quarenta e cinco cruzeiros (Cr$
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1 ._245,00), e ;;erá transctito na livro próprio da Divisão de F-omento da Pro.

1lução Mineral do Mini:stério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em cantr&rio.
Rio de Janeiro, 15 de marco de 1944, 123.0 d8. Independência e 56.""
da República.
GETULiO VARGAS.

A.polonio Sales.
DECRETO N. 0

15.063

~DE.

15 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Hecio Bruno a .pesquisar t-urfa na município de
Campos, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con.(ee 0
art. 74, letra a, da Constitnição e nos têrmos ão Decreto-lei n. 0 L985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de l\1inas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Hecio Bruno a pesquisa•
turfa numa área de quatrocentos e oitenta e nove hectares, dois ares e treze
centiares ( 489,0213 ha), situada no lugar denominado Guri ri, distrito de Dores
do Macabu, município de Campos, do Estado do Rio de Janeiro, e delimitada
por uma linha poligonal que tem um vértice no quilômetro duzentos e noventa
e seis (Km 296) da linha da Estrada de Ferro Leopoldina e cujos lados,
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
o eixo da referida estrada até o quilômetro duzentos e noventa e oito mais

+

quatrocentos metros (Km 298
400 m), dêste ponto três mil trezentos e
cinqüenta e cinco metros (3. 355 m) e rumo vinte e seis graus e quinze minutos
sudeste (26°15' SE), seiscentos e cinqüenta e cinco metros (655 m) e cinqüenta e seis gt·aus e trinta minutos sudoeste (56°30' SW) e três mil e cin- ·
qüenta metros (3. 050 m) e cinqüenta e sete graus e trinta minutos noroe~te
(57°30' NW), neste ponto fechando o perímetro.
,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisn, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil quatrocentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 2. 450,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março c!e 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.064 ~DE 15 DE MARÇO DE 1944
Autoriza os cidadãos brasileiros Moacyr de Moraes Miranda e José f.lorato a
pesquisar minério de ouro e ~ssociado:; no município de Pitanguí, do Es·
tado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confefe o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Moacyr de Moraes
Miranda e José Morato a pesquisar minério de ouro e associados numa área de

508

ATOS DO PODlm EXECU'riVO

trinta e oito hectares, sessenta e três ares e setenta e dois centi~res (38,6372
ha), situada no distrito e município de Pitanguí, do Estado de Minas Gerais,
e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a cento e cinqüenta metros (150 m), rumo quinze graus nordeste (15° NE) magnético do quilômetro novecentos e um (Km 901) da linha da Rêde Mineira de Viação
e os lados que partem dêsse vértice com mil metros (1.000 m) e rumo oitenta
e cinco graus nordeste (85° NE) magnético, e quatrocentos metros (400 m)
e rumo dez graus no:rdeste (10° NE) magnético.
Art. 2.0 Esta sutoriu:ção é outorgada nos têrmos e~tabeleCidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e noventa q-uzeiros (Cr$ 390,00),
e será transcrito no livro próprio da Divi::oão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições- em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de mmço de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO ·N.0 15.065-DE 15

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alvaro Gabriel Dias Neto a pesquisar quartzo,
mica e associados no município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas
Gere:is,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conft:i e o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Üecreto-lei n.O 1. 985, de 29
de jane~ro de 1940 (Código de Mina~), de'creta:
Art. 1.0 Fica autorizz.do o cidadão brasileiro Alvaro Gabriel Dias Neto
a pesquisar quartzo, mica e associados em terrenos situ:::.dos no lugar denominado
Nascentes do Córrego José Rosa, distrito de São Tomé, município de Conselheiro
Pena, do Estado de Minas Gemis, numa área de cinqüenta e sete hectares
(57 ha), delimitada por um polígono· tendo um vértice à distância de cento e
quarenta metros ( 140 m) no rumo magnético sessenta graus quarenta e cinco
minutos noroeste (60°46'NW) c!a confluência dos córregos Três Barras e José
Rosa e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: seiscentos e trinta metros (630 m) cinqi.~enta graus noroeste (50°
NW), trezentos metros (300 m) sul (S), trezentoS metros (300 m) setenta
e nove graus noroeste (79° N\V), seiscentos e vinte e cinco metros (625 m)
vinte e um graus sudoeste (21° SW), oitocentos nJetros (800 m) setenta e
nove graus sudeste (79 SE), seiscentos e vinte e cinco metros (625 m) vinte
e um graus nordeste ( 21° NE) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos. têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via 8U~ntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e setenta cruzeiros (Cr$ 570,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão d0 Fomento da Pr,cdução M:ineral
do Ministério da Agricultura,
Art. 4. 0 Re'vogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.''
d::. República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0 · 15, 066- DE 15 DE MARÇO DE 1944
Autoriza o cidadão ·brasileho Jamil Rachid de Mello a pesquisar mica e associados no município de Resplendor, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que ll}e conf~1 e o
art. 74, letra a, da Constituiçfio e nos têrmos do Decreto·lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art, 1.0 Fica autorizado -o cidadão brasileiro J smil Rachid de Mello a
pesquisar mica e asso.ciados numa área de vinte e quatro hectares (24 ha),
situada no lugar denominado Córrego da Boa Sorte, distrito e município de
Respleri:dor, do Est2do de Minas Gereis e d~limitada por um retângulo tendo
um vértice na confluência dos córregos Mina e Boa Sorte e os lados que partem
dêsse vértice com seiscentos metros ( 600 m), e rumo trinta graus noroeste
(30° NW) magnétlco, quatrocentos metros (4·00 m), e rumo sessenta graus
nordeste (60° NE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos e3t2.belecidos no Código
de Minas,
Art. 3.0 O. título da autorização do pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa- de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam·se as disposições em contrário:
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Sales.
DECRETO N.0 15,067- DE 15 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Elbert Pimenta a pesquisar quartzo, mica e
ciados no município .de Capelinha, do Estado de Minas Gerais

asso~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere a
art. 74-, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadfio brasileiro Elb2;rt Pimenta a pesquisar
quartzo, mica e associados numa área de cem hectares (100 ha), situada no
distrito de Água Boa do município de Capelinha, do Estado de Minas Gerais
e delimitada por um quadrado de mil metros (1.000 m), de lado, tendo um
vértice a duzentos metros (200 m), rumo sessenta graus noroeste (60° NW)
magnético da foz do córrego Coqueiros, afluente do rio Surubim e os lados que
partem dêsse vértice com rumos sessenta graus sudeste (60° SE) e trinta
graus nordeste (30° NE) m<~gnético.
Art. 2.0 Esta aütorização é. outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposiçCes em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS,
Apolonio Sales.
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DECRET.O N. 0 15.068

-DE

15

DE MARÇO DE

1944

Autoriza 0 cidadão b!:asileiro Antonio Giacomassi a pesquisar argila, caulim e
associados no município de Campo Largo, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere :.'1
art, 74, letra a, da Constituição e nos têrrnos da Decreto-lei n.O L 985, d~ 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1-.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Giacomassi a pesquisar argila, caulim e associs.dos, numa área de trinta e seis hectares (36 ha),
situada no lugar denominado Ilha do Meio, distrito de São Luiz do Turunã,
do município de Campo Lsrgo, do Estado do Paraná, e delimitada por um
retângulo tendo um vértice a três mil novecentos e oitenta metros (3. 980 m),
rumo trinta e quatro graus sudoeste (34° SW) magnético, do quilôm_etro cinqüenta e dois (Km 52) da estrada de rodagem Curitiba-Ponta Grossa e os
lados que partem dêsse vértice, com mil e duzentos metros ( 1. 200 m), e
rumo quarenta e nove graus e quarenta minutos sudeste ( 49°40' SE) magnético,
trezentos metros (300 m), e rumo quarenta graus e vinte minutos sudoeste
( 40°20' SW) magnético.
Art. 2. 0 Esta autorizacão é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
~
Art. 3.0 O título da autorização de pesqui:::a, que será uma via autênticf'
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 360,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições- em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GE'I'ULIO VARGAS.

Apolonio Sc.les.

DECRETO N. 0

15.069-DE 15 DE l'.ll:ARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Anastacio Pedro Beneduce a pesquisar tl'llnenos
de feno, manganês e associados no município de Pa1·naiba, do Estado de
São Paulo.
O Presidente da Repúblka, usando da atribuição que lhe crmfe!"e o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de IVIinas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Anastacio Pedro Beneduce
a pesquisar minérios da ferro, de manganês e associados numa área de cinqüenta e três hectares (53 ha), situada nos imóveis Bela Vista, Miranda e Fazendinha, distrito e município d.e Parnaíba, do Estado de São Paulo e delimitada por um retângulo tendo um vértice a mil quatrocentos e setenta e seis
metros· ( 1, 4 76 m), rumo oitenta e cinco graus e três minutos noroeste ( 85°3'
N'Ji/) magnético do ponto em que a estrada Parnaíba-PerUs atravessa o córrego
Pedras e os lados que partem dêsse vértice com mil e quinhentos metros
(1.500 m) e rumo setenta e nove graus e onze minutos noroeste (79°11'
NW), trezentos e cinqüenta e três metros e trinta e quatro ';:entímetros
(353,34 m), e rumo dez graus e quarenta e nove minutos nordeste (10°49'
NE) magnético .
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizaçao de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos. e trinta cruzeiros (Cr$ 530,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.r'
da República.
GETULIO VARGAS ,

Apolonio Sales.

DECRETO N.0

15,070~DE

15 DE MARÇO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Caio J:.!Iachado de Oliveira e Francisco Eumene
Màchado de Oliveira a pesquisar minério de cobre no município de Apiaí,
do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf~~e o
art. 74, letra a, da Constit1,1ição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1.985, de 29
de janeiro de 19<:-0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileir·Js Caio Machado de Oliveira e Francisco Eumene Machado de Oliveira a pesquisar minério de cobre
em terras situadas nos imóveis denominados Tocas e Córrego Sêco, no distrito
de Itaoca; município de Apiaí, do Estado de São Paulo, numa área de duzentos
e oitenta e cinco hectares (285 ha), delimitada por um· retângulo tendo um
vértice a distância de cento e cinqüenta metros ( 150 m), no rumo Verdadeiro
cinqüenta e cinco graus noroeste (55° NW) a pàrtir do obelisco comemorativo
da Independência do Brasil, situado na estrada ltaoca-Apiaí e os lndos que
partem dêsse vértice com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
novecentos e cinqüenta metros (950 m), vinte e cinco graus sudeste (25° SE);
três mil metros (3.000 m), sessenta e cinco graus sudoeste (65° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas,
Art. 3.0 O título do a.utorização de pesquisa, que será umo via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de dois mil oitocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
2. 850,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Airiculturo.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.<'
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.0 15,071- DE 15

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto Villela Pedras a pesquisar caolim, quartzo
e mica no município de A1'ar de Espanha, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe·:e o
art, 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1.985, de 29
de janeiro de 194-0 (Código de Minas), decreta :

Art. 1.° Fica autorizado - cidadão brasileiro Augusto Villela Pedras-- a
pesquisar caolim, quartzo e mica numa área de vinte e um hectares e vinte
e sele ares (21,27 ha), situada na fazenda SantCl Fé, distrito de Penha Longa
do município de Mar de Espanha, do Estado de Minas Gerais e delimitada:
por um_a linha poligonal que tem um vértice a cinqüenta e dois metros (52 m),
I'uroo oitenta e quatro graus e quarenta e cinco minutos nordeste (84°45' NE)
··magnético do quilômetro cento e oitenta e quatro (Km 184) da Estrada de
Ferro CentraJ do Brasil (ramal de Pôrto Novo do _Cunha), e cujos lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento
e dezesseis metrOs ( 116 m), cinqüenta graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (50°45' SVV); quinhentos e setenta e seis metros (576 m), dezessete graus
e vinte minutos sudoeste (17°20' SW); trezentos e setenta metros (370 m),
trinta e oito graus e dez minutos sudeste (38°10' SE); setecentos e vinte metros
(720 m), dezesseis graus e vinte minutos nordeste (17° 20'NE); duzentos e
noventa metros (290 rn), trinta e oito graus e dez minutos noroeste
(38°10' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabeleddos no Código
de :rviinas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que ~erá uma via autêntica
d~ste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de FOmento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contt:ário.
Rio de Janeiro, 15 de 11.1arço de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salt::s,

DECRETO N.0 15.072 ~

DE

15

DE

MARÇO

DE

1944

Autoriza a emprSsa de mineração Minas da Bahia Limitada, a lavrar jazidas
de manganês e associados no município de Santo Antônio de jesús, do
Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
do janeiro de 1940 (Código ~de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Minas da Bahia Li~
mitada a lavrar jazidas de manganês e associados em terrenos situados no
distrito e município de Santo Antônio de Jesús, do Estado da Bahia, nas
seguintes áreas perh:zendo duzentos. e oitenta e dois hectares e vinte e dois
ares (282,22 ha). Uma (1) de cento e trinta e cinco hectares e vinte e
dois nres ( 135,22 ha), delimitada por um polígono tendo um dos vértices
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à distância de duzentos e cinqüenta e quatro metros (254 m) no ruma
magnético sessenta e nove graus e ·quarenta e cinco minutos nordeste ....• ~
(69° 45' NE) da barra do Córrego Lourival no rio Onha e cujos lados a_
partir do vértice considerado, têm sucessivamente os seguintes comprimento!i
9 rumos magnéticos: oitocentos metros (800 m), sessenta e cinco graus noroeste (65° NW); mil metros (1.000 m), vinte e cinco graus sudoeste
(25° SW); seiscentos metros (600 m), sessenta e cinco graus sudeste
(65° SE); setecentos e trinta e quatro metros (734 m), vinte e um graus
sudeste (21° SE); setecentos metros (700 m), sessenta e nove graus nordeste (69° NE); mil metros (1.000 m), vinte e um graus noroeste (21°NW);
cem metros (100 m), sessenta e nove graus sudoeste (69° SW), e trezentos
e setenta metros (370 m), vinte e cinco graus nordeste (25° NE). Outra de
cento e quarenta e sete hectares (147 ha), delimitada por um polígono tendo
um dos vértices situado à distância de duzentos e oitenta metros (280 m),
rumo magnético setenta e sete graus nordeste ( 77° NE) da barra do riacho
Cachoeirinha no rio da Dona e cujos lados a partir do vértice considerado
têm sucessivamente os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e trinta metros (230 m), sessenta graus sudeste (60° SE); seiscentos e
trinta metros (630 m), quatro graus e trinta minutos nordeste (4° 30' NE);
mil metros ( 1. 000 m), oitenta e cinco graus e trinta minutos sudeste
(85° 30' SE); oitocentos metros (800 m), quatro_ graus e trinta minutos
sudoeste (4° 30' SW); seiscentos e cinqüenta metros (650m), oitenta e
cinco graus e trinta minutos noroeste (85° 30' NW); oitenta metros (80 m),
sessenta graus sudeste ( 60° SE); mil metros ( 1. 000 m), trinta graus sudoeste (30° SW); setecentos metros (700 m), sessenta graus noroeste
(60° NW); e mil metros (1.000 m), trinta graus nordeste (30° NE). Esta
autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 26 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente
mencionadas nêste Decreto.
5ituado

Art. 2.0 A concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos
cofres públicos, na forma .da -lei, "os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0

As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e

!mb~solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código da

Minas.
Art. 5.0 A concessionana da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.o A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral da
Ministério da Agricultura, e fica isento do pagamento da taxa.
Art. 7.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
Cal. Lels -

Vol. II

F. 33
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DECRETO N. 0 15.073 -

DE

16

DE MARÇO DE

1944

Dispõe sôbre o aproveitamento, como extre.numerário-diilrista, do pessool que
indica, e dá outras providências
O Presidente da República, usando àa atribuição que- lhe confere o artigo 74, letra a, da Constit_uição, decreta:

Art. 1.0 O pessoàl da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, que até
31 de dezembro de 1943 percebia à conta da Verba 3 - Serviços e Encargos,
e que não fôr aproveitado como extranume.rário-mensalista, será admitido na
modalidade de extranumerário~diadsta, a partir de 1.0 de janeiro do corrente,
ano, com os salários majorados segundo o critério estabelecido no Decreto·lE'i
n. 0 5. 976, de 10 de novembro de 1943, tomados por base os salários percebidos na data dêsse Decreto-lei.
Art. 2.0 l:tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições· em. contrário.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Reoública.
GETULIO VARGAS.

]oã.o de Mendonça. Lima.

DECRETO N.O_ 15.074

-DE

16

DE MARÇO DE

1944

Aprova as Tabelas Ordinária e Suplementar de Extranumerário-mensalista da
Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, e dá outras providênciãs
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da ConstituiçãO, decreta:

ar~

Art. 1.0 Ficam aprovadas, para vigorar a co'ntar de 1.0 de janeiro de
1944, as anexas Tabelas Ordinária e Suplementar de Extranumerário-mensa~
lista da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, do Departamento Nacional
de Estradas de Ferro, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 2.0 As funções que integram as Tabelas a que se refere -o artigo
anterior são exercidas pelos servidores constantes da relação hominal anexa,
a contar de 1.0 de janeiro de 1944.
Art. 3.0 A despesa com a execução dêste Decreto correrá ~ conta da
Verba 1 -.Pessoal, Consignação I I - Pessoal Extranumerário, 05- Mensalistas, de vigente Orçamento do Ministério da Viação e Obras Fúblicas.
Art. 4. 0 Êste Decr-eto entrará em vigor na data de sua pub!icação, revogadas- as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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MINISTÉRIO DA VIAÇ:Il.O E OBRAS PúBL!GP.S

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO
ESTRADA·\. DE F ERRO DONA 'l'ERESA CRISTINA
TABELA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

A,1ente de Estrada de Ferro
1

XI

4
7
8

X

v

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

X
Vli!

Ordinária
Ordinária

IX
VIII

11
1

VII

32

Auxiliar de Esc:ritório
7

7
14

~---~-

-I

Condutor de Trem

X

Ordinária

------~--

II

_i_\
6

I

Condutor Aw::iliar

IX
VII
.

Ordinária
Ordinária
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TABELA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Número\
de
funções

Séries >funcionais

Refer&ncia

Tabela

Praticante de Escritório
6

s.

VI

v

Ordinária
Ordinária

XI
VIII

Ordinária
Ordinária

VI

IV

Ordinária
Ordinária
Ordinária

XX

Ordinária

XV

Ordinária

11

Telegrafista

Telegrafista Auxiliar
4
6
1

v

11

I

I

Tesoureiro

-:I

I
Tesoureiro Auxiliar

1

1
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TABELA SUPLEMEUTA,R

ruTUAÇÃO PROPOSTA

Número
do
funções

I

Séde, funciona\,

---;-----

·I

TOOela

Refe<ência

XVIII

Suplementar

XIV

Suplementar

Chefe de Contabilidade, , , , . , ..... .

XXIX

! Suplementar

1

Chefe de Locomoção .............•

XXVI

ISuplemento<

1

Chefe de Tráfego ............... .

XXI

Suplementar

1

Condutor Auxiliar

I!

Suplementar

1

EngenJ1eiro . . ...................

2

E!'lcriturário

XXI

Suplementar

1

Escriturário

XVIII

Suplementar

5

Escriturário

XII

Suplementar

1

Inspetor ...................... , ..

XVI

Suplementar

2

Pratic~nte

de Escritório ........... .

III

Suplementar

1

Telefonista . . ....: .............. .

II

Suplementar

5

Teleg:rafista~auxiliar

II

Suplementar

1

A<mazenista

1

Armazenista

1

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

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

I

Cr$ 2. 800,00

Suplementar

25

DECRETO N.0 15.075-DE 16 DE

MARÇO DE

1944

Aprova tabelas numéricas de mensalistas e diaristas da Estrada de Ferro Noro~
este do Brasil, institui o regime de salário~família, e dá outras provid6ncias
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o que dispõem o art. 11 do
Decreto~ lei n.O 4 .176, de 13 de março de 1942, e o Decreto-lei n.0 5. 527~
de 28 de maio de 1943, decreta :
Art. 1.° Ficam aprovadas as anexas tabelas numéricas de mensalistas
e diaristas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.

518

ATOS DO PODER EXBCU'l'IVO

§ 1. 0 As funções constantes da Tabela Suplementar de mensalistas serão
suprimidas à medida que vagarem.
§ 2.0 As referências de salário do pessoal mensalista terão os valores
constantes da escala-padrão de salários que acon1panha o Decreto n. 0 13.090,
de 4 de agSsto de 1943.

Art. 2.° Fica instituído para os empregados da Estrada, em atividade
ou aposentados, o regime de salário-famllia que vigorar para os servidores civis
da União.
Art. 3.0 O presente decreto vigorará a partir de 1 de janeiro de 1944.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de março de 1940.-, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL
TABELA ORDINÁRIA DE MENSALISTAS

-·Número

Função

I

I

---~---=- -·

Referência
de
salário

Salário
mensal

Despesa
anual

Cr$

Cr$

-

----

Observ~çõas

I

~

Ul

a)

1
1

3
3
3
6
6
1

Funções em comissão

I

Diretor , . , ...... , , ..... , "..... , [
Chefe de Almoxarifado . , ...... ·1'
Encarregado de Estação ........ .
Encarregado de Movimento ..... .
Encarregado de Transmissões .... !
Encarregado de Depósito . , ...•. ·I
Encarregado de Depósito . , ...... 1
Administrador do Hospital ...... i
b)

27
27
25
23
14

5. 500,00
1.800,00
1. 500,00
1.400,00
1.400,00
1. 300,00
1.200,00
750,00

66.000
21.600
54.000
50.400
50.400
93.600
86.400
9.000

23
21
1-9

1.200,00
1.100,00
1.000,00

72.000
132.000
180.000

35
29

,"o

g

Ii 1Estas funções estão vagas com exce- "'"'
[ ção de 2, serão preenchidas à me- R
t;r:l

I Jr

1

dida que forem suprimidos os cargos ó
de Prático de Engenharia do Quadro Sj
IV do M.V.O.P.

<
o

Séries funcionais

I

5
10
15

I

..... !

Agente Especializado
Agente Especializado . . . . . . . . . . . 1
I
Agente Especializado

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

I)l

E'tas funçõe' e,tão vagas e serão
preenchidas à medida que forem
suprimidos os cargos de Agente de
E. de Ferro do Quadro IV do
"'
J M.V.O.P.

<O

I

19
60
120

Agente de E. de Fe,ro ......••

5
6
68
93
112
112
!53
4
7
2
3
6
12
22
40

Almoxarife ........ , ......•.•..

2

5
10
15
20

·j

Agente de E. de Ferro ......•. ,
Agente de E, de Ferro ..... , ....

·I

14
12
10

Auxiliar
AuXiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

de
de
de
de
de
de

Ensino ...•.........
Escritório
. . .
Escritório
Escritório
Escritório
.
Escritório . .

14
13
14
13
12
11
10
9
8
12
14
13
12
11
10

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

de
de
de
de
da

Tr~fego ......... , .

·1

14

Almoxarife ... , ........ , ........

:::::::::::::::::::::::1

Artífice
Artífice
Artífice ........................ 1
Artífice ........................
Artífice ........................
A tendente

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

A tendente, .............. · · . · · · ·

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

Tráfego
Tráfego
Tráfego
Tráfego

, . , .........
. , ...... , , . ,
...........•
.........•.•

I

13

12
11

lO

I
II

I

I

exceção de 13 (treze) funções
II 1Comvagas
da referência "12", as demais estão
e serão preenchidas à medida

I

I

liJ

750,00
650,00
550,00

171.000
468.000
792.000

750,00
700,00
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
650,00
750,00
700,00
650,00

45.000
50.400
612.000
781.200
873.600
806.400
1.009. 800
24.000
37.800
15.600.
27.000
50.400
93.600
158.400
264.000

II
I
I

I

600,00
550,00

I

750,00
700,00
650,00
600,00
550,00

I

I

I
I
I

. . . . . . ..

25
15

i

1

Coadjuvante de Ensino .........•
Coadjuvante de Ensino ..........

17
14

I

~

1.300,00
800,00
900,00
750,00

I

15.600
9.600

I

10.800
18,000

I

"
"'
"

o

"'oo
"'"

i
I
I
I

lI

I

~

.

"'ê

Com exceção de 15 (quinze) funções ::l
da refer&ncia "11", as demais estão ;:§
vagas e serão preenchidas à mej dida que forem Suprimidas as funj ções de Auxiliar de Tráfego da
I J T.S.M.
,

I

Ilr
I

... . .

... .
..
Cartógrafo . .
Cartógrafo Auxiliar .............

>
o

i

I

1
1

que forem suprimidos os cargos de
Agente de E. de Ferro do Quadro
IV do M:.V.O.P.

!
!
·r

18.000
42.000
78,000
108.000
132.000

~
0

i

Estas :funções estão vagas e serão- praenchida; à medida que forem SU•
pdn~i~_os os cargos de Desenhista
Amnhsr do Q. IV do M.V.O.P.

I
I

~ ···---·~----,

I

I

I

Número]

I
I

Função

I
3
5
10
16
20
30

Condutor
Condutor
Condutor
Condutor

de
de
de
de

Trem
Trem
Trem
Trem

............. 1

...... , ...... /
. , , , .........
.............
.... , ........
...... , ..... ,

I

Desenhista ................... ··I
Desenhista
Desenhista
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro ....................

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

Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro

2
3
5
6
8

I

19
17
15
14
13
12

1.000,00
900,00
800,00
750,00
700,00
650,00

i

14
12
10
14
11
10

750,00
650,00
550,00
750,00
600,00
550,00

I
I
. .. .. .. .... .. .. .. ...i
• . • . • . . . • • • . • • . • . . • • !'
.... ., ............. -I

::: .·::::: :::::::::::I

54
49
45
41
35

I
I

51
85
135

!
I

I
I
I

I

Despesa
anual
Cr$

I

Observaçõea

I

I Condutor
Condutor de Trem
de Trem

2
2
4
2
3
3

Salário
mensal
Cr$

Referência
de
salário

I
.................... !

EscritUrário
Escriturário .... , .........•..... ]
I "'
• . ........ , ....... , ...
..... scr1.,urar1o

I

21
17
14

I

I
I
!

I

I
I
I
I

I

I

3. 500,00
3.000,00
2. 600,00
2.200,00
1.800,00

1.100,00
900,00
750,00

I

II

I
I

I
I
I

(

36.000
54.000
96.000
144.000
168.000
234.000
' 18.000
15.600
26.400
18.000
21.600
19.800
84.000
108.000
156~000

158.400
172.800

673.200
918.000
1.215.000

.

),_

-··

~" "~"'

·····

da referência "12", as demais estão vagas e serão preenchidas à >

~;:!~a d~u~~o~~:, s~~ri~;:: ~~ ~
Q. IV do M.V.O.P.

t:::1

o

'O

o

"

'

!

I
I.

!1 Com

I'

~

]

!J

""'"'
"'co"'
~

exceção de 4 (quatro) funções
0
da referênda "35", as demah estão vegas e serão preenchidas à
medida que forem suprimidos os
cargos de Engenheiro do Q. IV
M.V.O.P.

!l Tôdas estas
li quais 255

If
II

II
li

funções estão vagas, das
serão preenchidas à medida que- forem suprimidos os cargos de Escriturário do Q. IV do
M.V.O.P. e a função de Tesoureiro Auxiliar da T.S.M.
-

g

1

Farmacêutico .. , ....... , , , , .•.. ·!

2

~:~~~~

5

10
27
l55
1

44
l56
3
7

10
20
45

::::::::::::::::·::::::::.!
·1

Feitor ............. ,- ...........
Feitor ........................ .
Feitor ............•......... ···i
Fotógrafo Auxiliar ....•......... i
Guarda ..............•.. · · · ···I
Guarda ..........•............ -i

I

Maqu~n~sta

.................... ·:
Maqu1n1sta ................ · · · · ·I
Maquinista· ....................• j
Maquinista •.... , , .............. !
. .
i
MaqUlmsta .... : ............ · · · • .

1

·1

40
85

Maquinista Aux1har .......... ·
Maquinista Auxiliar ........... ·

3
7
11

Maquinista Especializado
Maquinista Especializado
Maquinista Especializado

I
. . . . . . . .I
. . . . . . . .I

17
14
13
12
11

10
10

900,00

750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
550,00

10
9

550,00
500,00

17
15
14
13
12

900,00

800,00
750,00
700,00
650,00

10.800
18.000
42.000
78.000
194.400
1.023.000
6.600
290.400
936.000
32.400
67.200
90.000
168.000
351. ooo·

"'[:2

I
I

I

! J Com

lit

I
J

J

j

I
11

600,00

10

550,00

23

1.200,00
1.100,00

21
19

1.000,00

288.000
561.000
43.200
92.400
132;000

exceção de 25 (vinte e cinco)
funções da referência "12", as demais estão vagas, sendo que 55 ( cin~ :>
qüenta e cinco) serão preenchidas (3
à medida que forem suprimidos os UJ
cargos de Maquinista do Q. IV do tl

M.V.P.O.

1
3
6
1
3
6

22
22

Médico
Médico
Médico
Médico

Mestre
Mestre
Mestre
Mestre

Mestre

:::::::::::::::.·. ·:: :::::i

... ;....................I

::::::::::::::::::::::::I

'

•••·•.• • • ' ' •• • • ' • • • • • • , • ' " I

....................... ·I

25
23
21
19

1.300,00
1.200,00
1.100,00
1.000,00

15.600
28.800
39.600
72.000

25
23
21
19
17

1.300,00
1.200,00
1.100,00
1.000,00
900,00

15.600
43.200
79.200
264.000
237.600

;:g

g

I

"

Estas funções estão vagas e serão pre- t"l
enchidas à medida que forem su~ ~
primido os cargos de Maquinista §
I Especializado do Q. IV do >-3
; J M.V.O.P.
:;J

1(

i
2

0

l Com exceção de 1
l I referência "25",

J

(uma) função da
as demais estão
vagas e serão preenchidas à medida
que forem suprimidas as de Médico
da T.S.M.

EstaS funções estão preenchidas, com
exceção de 1 (uma) da referência
"17" que será preenchida quando
} fôr suprida a função de Mestre da

T.S.M.

o

I
Número!
I
1
1
1

1
2

I
I Mestre
I

I

Referência
de
salário

Função

Mestre
Mestre
Mestre
Mestre

Especializado
Especializado
Especializado
Especializado
Especializado

I

......•... ·I
.......... ·I
•......... ·I
......•... ·I
.......... ·I

35
33
31
29
27

Salário
mensal

Cr$

1.800,00
1. 700,00
1. 600,00
1.500,00
1. 400,00

Despesa
anual
Cr$

21.600
20.400
19.200
18.000
33.600

I
1
2
3

4
1

2

3
8
15

1
1
90

! Mestre de
I

II
I
I

II

Mestre
Mestre
Mestre

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial Administrativo

..........I

I
I Oficial Administrativo .......... J
I
I
I Operador ..... , .............. · -I

I

I
I

I

Operador ......... , ...... , ..... \

I

I I Com exceção de 1 (uma) função da
' I 'referência "31", as- demais estão
I r vagas, sendo que :L (duas) delas
j ]

1

J

1

I

i

I
Linha . . . . . . . . . . . . . . . I
de Linha . . . . . . . . . . . . . . . I
de Linha . . . . . . . . . . . . . . . I
de Linha .............. ·I
I.
Administrativo . . . . . . . . . . I
Administrativo . . . . . . . . . . I
Administrativo . . . . . . . . . . I

ObservaÇões

1

serão preenchidas à medida que fo- ~
rem suprimidas as funções de Mes- §?
tre Especializado da T. S. M.
0

o

I Estas funções estão vagas e serão
23
21
19
17

1. 200,00
1.100,00
1.000,00
900,00

14.400
26.400
36.000
43.200

35
29

64.800
144.000 .

25

1.300,00

234.000

41

10

550,00

1

r

I]

preenchidas à medida que forem o
suprimidos os cargos de Mestre ~
de Linha do Quadro IV do t=í

6.600

M

M.V.O.P.

I·
31.200 i 1Estas funções
52.800 I J preenchidas

2.600,00
2.200,00
1.800,00
1.500,00

45

(

:5

!

estão vagas e serão ~

à medida que forem <;

suprimidos os cargos de Oficial Ad~ 0
ministrativo do Q. IV do M.V.O.P.

II
I
I

I
]l

A função da referência "9" está vaga
e será preenchid- quando. vagar a
1 de Operador da T.S.M.
~

9

500,00

6.000

9

500,00

540.000

I
i

Praticante de Escritório ......... j

"'"'"'

Pratican-te
Praticante
Praticante
Praticante
Praticante

2

5
lO
15
25

4
1

........
. . . . . .···I
.

9
8

500,00
450;00

7

400,00

Tráfego
Tráfego . . . . . . . . . . I

6
5

300,00

12.000
27.000
48.000
63.000
90.000

29
27
25
23
21
19
17

1.500,00
1.400,00
1.300,00
1. 200,00
1.100,00
1.000,00
900,00

18.000
16.800
15.600
14.400
26.400
36.000
43.200

1.400,00

16.800

550,00
500,00
450,00

26.400
36.000
54.000

550,00

99.000

Tráfego
Tráfego
Tráfego

.

.

I
...........
. . .. . . . . .
I

Rádio Telegrafista ............. I

1
1
1
1
2
3

de
de
de
de
de

Rádio
Rádio
Rádio
] Rádio
Rádio

I Rádio

I

Telegrafista
Telegrafista
Telegrafista·
Telegrafista
Telegrafista

Telegrafista

·1

........••..
............ .
............. j
........ , .. , .)
........ , .... 1

, , ........... !

I

25

................... · · . · I
1

10

Radiotécnko ...................

4

I' Servente

6

J

·i

lO

I

9
8

15

I Telegrafista .................... \

10

J Telegrafista .................... 1

9

65

iI

1

2

2.359

I

Tesoureiro ..................... j

I

I

I

I

I Tesoureiro

I

...................• ]

I ............................. 1

I
II

500,00

35

I
I

II

I

I
I

rem suprimidas as funções de Pra-

ticante de Tráfego da T. S .M,

I
I } Com exceção de 4 (quatro) funções
I
da referência "17", as demais estão
! vagas e serão preenchidas à medida
que forem sendo suprimidas as de :>

Rádio Telegrafista da T. S. M.

I

1

1

1Estas funções estão vagas e serão
r prenchid~s à medida que forem

/J

!
I

~

2.200,00

26.400

!}

e 1 (uma) da referência "35", que

1.800,00

43.200

l [

serão preenchidas à medida que
forem suprimidos os cargos de Tesoureiro do Q. IV do M.V.O.P.

19.498.800

!!

I

~

~

I
I l Desta Série Funcional estão vagas 1
! ! (uma) função da referência ."41"

r

"o
'~"

ê

I

I

(5

m

suprimidos os cargos de Servente ~
do Q. IV do M.V.O.P.
~

390.000

I
I

41

1

Com exceção de 2 (duas) funções da, ~
referência "9" e 5 (cinco) da re~ ..,._
ferência "8", as demais estão vagas
serão preenchidas à medida que fo-

'

I

II

I
I

I
f

Servente ......................
Servente ................ , ...... .

I

350,00

·r)

J

TABELA SUPLEMENTAR DE MENSALISTAS

Despesa am:u~l
Cr$

Salário mensal
Número

Cr$

Função

I!

1. 800,00
600,00
750,00
1. 800,00
1.300,00
1.300,00
1.600,00
750,00

21.600,00
266.400,00
9. 000,00
21.600,00
171.600,00
15.600,00

Almoxarife .................................................
Auxiliar de Tráfego .................................. · · · · · · -I
Laboratarista ............ , .-................................
Merceologista .... , .................................. , ...... .
Médico ............ , ... , ................................. , .j
Mestre ............................................ ·~.·····.·i
Mestre Especializado .. , , ...................................
Operador ................ , .. , .. , .... , .. , ... , ........ , ..... , .
Praticante de Tráfego ... , , .................................
Praticante de' Tráfego ...................................... .
Rádio Telegrafista ......... , .............................. , .
Rádio Teleg'rafista .........................................
Radiotécnico Auxiliar ...................................... .

1.100,00

I

~::~;~ir~. A,;,;;Í;~~· ·.·.·.·.·.:... ·.·.··.·.·.·.·. ·.·.·.·. ·:.·.·.·.·.·.·:.·:.·.·:.·:.·:.·::::I

550,00
1.100,00

128

......................................................... ···I

.

'

I

I
37
I
I

11
I
2
I
47
6
4

5
I
9

~·

·1
·1
·1

·1

I

~
o"
w

~8.400,00

9. 000,00
282.000,00
27.000,00
43.200,00
45.000.00
13.200.00
59.400.00
13.200,00

500,00

375.00
900.00
750,00

;g

"~

"'

§"'"
~

I. 036.200,00

01

1ft

o•

TABELA NUMÉRICA DE DIARISTAS

"'o
Despesa anual
Cr$

Salário diário

1
I
3

132
3
11
6
22
11
20
22
36
147
2
570
403
I
3

4
1
2
3
3
I

Cr$

Função

Número

Ajudante
Ajudante
Ajudante
Ajudante
Ajudante
Aprendiz

I

de Motorista ..................................... .
de Motorista .....................................
de Encerador ..................................... .
de Maquinista .................................... ·I
de Mecânico ...................................... -I
................ , , ..... , .... , .... , ................. )

·1

~~:~~i~:~·:::::::::::::::::~::::::::::::::::::::·:::::::::::!

Artífice . , , ...... , ....... :· .. , .............. , ........... ..... 1
Artífice ................... · ............. · ................. . 1
Artífice ................................................... -I

~~~~i~:i~; LL,.:.:.:.:.·.:.·. ·.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:. ·.:.:.:.·.:.:·.·._.·.·_:_._:.:.:-:-:-~!
Auxiliar de Artífice ................. ·......................... /
Auxiliar Electrotécnico . . . . ................................. 1

~f!:~~=::~·":"":":":":":":".":":":"::":":":":":":":":":":":":":"::":":":":":":":":":":".·:·:·:·:·:::: :I
Cozinheiro , ......... , ....................................... /
Encarregado de R ou paria ............. · · · · · .. · · · · · · • · · · · · · · ·

~~;:~~~~~

·!

.. ::::::: ....... ·::. ·:: .. : ::::::::::::::. ': :::::::::. ·::: : :·1

20,00
18.00
18,00
20,00
26,00
14,00
12,00
10,00
30,00
28,00
26,00
24,00
22,00
18,00
20,00
18,00
30,00
14,00
18,00
16,00
14,00
26,00
20,00
20,00

I

I

6. 000,00
5.400,00
16.200,00
792.000,00
23.400,00
46.200,00
21.600,00
66.000,00
99.000,00
168.000,00
171.600,00
259.200,00
970.200,00
10.800,00
3.420.000,00
2.176.200,00
9. 000,00
12.600,00
21.600,00
4.800,00
8.400,00
23.400,00
18.000,00
6. 000,00

:>
8

o00

"o

"'o
""'
"
"X
"'
":;;8
D

o

8
3
1
4
8
65
1

10
3

Feitor ....................................... · · · ... · .. ··.·-I
Fiscal de Lenha ............................... · · ..... · ... · · ]
Guarda~ fios ................................... · · .... · .. · · · · -I
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DECRETO N.0 15.076 -

DE

16 DE MARÇO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerádo-tnensalista. do Conselho
Nacional de Educação, do Ministério da Educação e Saúde, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Conselho Nacional
de Educação, do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na importância de Cr$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal
Extr3.numer?rio, Subconsignação 05 - Merisalistas, do Orçamento do Ministério da Educação e Saúde para 1944.
Art 3.0

ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independª'ncia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.
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DEC~ETO

N.0 15.077-

DE

16

DE MARÇO DE

1944

C:tia funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário.mensalista da
Administração do Edifício da Fazenda, do Ministério da Fazenda, e d~
outras provid~ncias

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerá·
rio-mensalista da Administração do Edifício da Fazenda, da Diretoria Geral
da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda, quatro funções de corren·
tista, sendo duas referência VI, uma referência VII e uma referência VIII, e
cinco de auxiliar de escritório, sendÓ duas referência VII, uma referência VIII,
uma referência IX e uma referência X.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na importância de Cr$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros)
anuais, correrá à 'canta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n. 0 16 - Mir:-istério da Fazenda, do orçamento geral da União para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A . de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15.078 -

DE 16 DE MARÇO DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atrib1.lição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1,° Fica extinto 1 cargo da classe G da carreira de Dactilógrafo do
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de Odete Duarte Correia, deyendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se a~ disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15.079 -

DE 16 DE MARÇO DE

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1,° Fica extinto 1 cargo da classe J da carreira de Técnico da
Laboratório do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, vago em vir-
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tude da transferência de Renato Vieira Wilington, devendo a dotação correspondente ser. levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de ·Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15.080 -

DE

16

DE

MARÇO

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, al'ínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

'Art. 1.° Fice.m suprimidos 2 cargos da classe 23 da carreira de Contador
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Aderbal Silva e do falecimento de Marília Bastos, devendo a dotação corr-espondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de. Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.081 -

DE 16 DE MARÇO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos 7 cargos da classe G da carreira de Escriturário (Decreto-lei n. 0 145, de 19'3'7) ·do' Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda, vagos em virtude da nomeação de Ângelo de Sousa Loureiro,
Celso Faria, Corinto Barbosa, José Luiz Ribeiro, José Pereira de Miranda,
Moacir Gomes dos Reis e Paulo Moreira Soares, para outro cargo, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.
·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República ,
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.0 15.082 -

DE 16 DE MARÇO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuiç~o que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Dep
ereto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 8 cargos da classe 9 da carreira de Escrip
turário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937) do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Antônio Joaquim Cop
queira Aranha, Djalma Eloi de Medeiros, João Temístocles CoqUeiro Aranha,
Joaquim Cavalcanti Raposo, José Joaquim Pinheiro, Manuel Adolfo Pep
reira Gomes, Manuel Brederodes dos Reis Lisboa e de Marino Rodrigues da
Cunha, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Contap
Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério .
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N.0 15.083 -

DE 16 DE MARÇO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arp
tigo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art." 1.° Fica suprimido 1 cargo d8. classe 16 da carreira de Estatístico·Auxiliar do Qua.Qro Supl~mentar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da nomeação de A vaní Galvão para outro cargo, devendo a dotação
correspondente ser "levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as .disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.084 -

DE 16 DE MARÇO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atdbuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 10 cargos da classe 6 da carreira de Policia Fiscal do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Ad~lberto Cardoso Veras, João Cavalcanti Alves Viana,
João Pacheco Guglielmi, Lídio Domingos dos Passos, Máximo de Brito Guerra
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e Olinto Monteiro Rodrigues, da aposentadoria de Anacleto dos Santos, Alício Atagiba e Mauro Ribeiro da Silva e do falecimento de Libindo Nunes
de Freitas, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.085 -

DE

16 DE MARÇO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , aHnea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido 1 (um) cargo da classe G, da carreirà
criturário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do Quadro Suplementar,
nistério da Guerra, vago em virtude da nomeação para outro cargo de
Santos da Fonseca, devendo a dotação correspondente ser tevada a
da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

de Esdo MiMilton
crédito

Rio de Janeiro, 16 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da R2pública.
GETULIÓ VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 15.086 -

DE 16 DE MARÇO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1:° Ficam suprimidos 1 _(um) cargo da classe "6" e 2 (dois) da classe "4", da carreira de Maquinista-Marítimo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vagos, o primeiro em virtude da promoção de Miguel Monteiro da Silva, e os segundos em virtude da promoção de João Gonçalves de
Oliveira e Abílio da Conceição, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de JaneirO, 16 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V ARG:AS,

Eurico G, Dutra.
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DECRETO N.0 15.087

-DE

16

DE MARÇO DE

1944

Suprime caraos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos 'têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos 15 cargos da classe D, 17 da classe C e 5 da
classe B da carreira de Maquinista Marítimo, do Quadro Suplementar do Ministério da Marinha, vagos, os primeiros em virtude da promoção de José Inocêncio do Nascimento, Joaquim Alves Feitosa, Ernani Alves da Silva, João
Batista de Carvalho, Paulino José dos Santos, Venâncio Nunes da Silva, Hedí
Alves de Oliveira, Enestor Carlos da Silva, Ataualpa Carlos Tassinari e 6
vagas anteriores ao Decreto~lei n. 0 2. 642-40, os seguintes- em virtude da promoção de Nicanor Antônio da Silva, Alcides Ribeiro, Sócrates 'de Carvalho
Belmonte, Domingos de Assis Ribeiro, Leví Ferreira de Sousa, Joaquim Alves Feitosa, José Inocêncio do Nascimento, Manoel Aurélio de Carvalho, José
Elvano da Silva, Marcos Viln, Severiano Valentim Peres, Ascendino Batista
dos Santos, João Rodrigues Viana e 4 vagas ante.lriores ao Decreto~ lei número
2. 642-40 e os últimos vagos em virtude da promoção de César Borges de Pádua, Raimundo Barroso de Sousa, Epaminondas Rolemberg do Bonfim, Joaquim José de Andrade e Durval Augusto Gomes, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 16 de março de 1944-, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N. 0 15.088-DE 17 DE MARÇO DE 1944

Aitua a redação do art. 1.0 do Decreto n. 0 14.153, de 1 de dezembro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con(ere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica alterado o artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número quatorze
mil cento e cinqüenta e três ( 14. 153), de um ( 1) de dezembro de mil novecentos e quarenta e três ( 1943) que passará a ter a seguinte redação : Fica
autorizada a cidadã brasil~ira Bader Mattar a pesquisar minério de ouro,
cassiterita e associados numa área de cento e sessenta e seis hectares ( 166 ha),
situada nos lugares Colônia, Olaria, Pedra do Urubú e Canela, distrito de
Coroas, município de Prados, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um pentágono irregular que tem um vértice a quatrocentos e cinqüenta
metros (450 m) rumo magnético setenta e um graus nordeste (71° NE) do
marco quilométrico número cento e dezesseis ( 116) do desvio de Mineração
do Penedo S. A. na Rede Mineira de Viação e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos : novecentos e vinte
metros (920 m) vinte e seis graus sudeste (26° SE), mil seiscentos e setenta
metros (Í.670 m) cinqüenta e oito graus e trinta minutos nordeste (58°30'
NE), dois mil duzentos e oitenta metros (2.280 m) vinte e sete graus e trinta
minutos noroeste (27°30' NW), mil seiscentos e setenta metros (1.670 m)
treze graus sudeste (13° SE), mil duzentos e vinte metros (1.220 m) sessenta
e oito graus sudoeste (68° SW).
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Art. 2.0 O título a que alude o Decreto número quatorze mil cento e
cinqüenta e três (14.153), de um (1) de dezembro de mil novecentos e quarenta e três (1943), terá como seu necessário complemento uma via autêntica
dêste decreto .
Art. 3,0 A presente alteração de decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa, na forma do art. 17 do Código de Minas,
Art: 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apo!onio Sales.

DECRETO N. 0 15.089-DE 17 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Bader Mattar a pesquisar minério de ouro, cassiterita e associados nos municípios de Prados e Resende Costa, do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conff-\re o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), dec,reta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Bader Mattar a pesquisar minério de ouro, cassiterita e associados numa área de cento e dez hectares
(110 ha), situada nos lugares Colônia, Cavalo do Buraco e Contendas, nos distritos de Coroas e Resende Costa, municípios -de Prados e Resende Costa, do
Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um pentágono irregular que
tem um vértice a cento e oitenta metros ( 180 m) rumo magnético setenta e
cinco graus nordeste (75° NE) do marco quilométrico número cento e dezesseis
(116) do desvio de Mineração do Penedo S.A. na Rede Mineira de Viação
e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil' quatrocentos e noventa metros (1.490 m) sessenta e oito graus
nordeste (68° NE), mil seiscentos e setenta ffietros (1.670 m) treze graus
noroeste ( 13° NW), mil cento e quarenta metros ( 1.140 m) oito graus e trinta
minutos sudoeste (8°30' SW), mil duzentos e trinta metros (1.230 m) cinqüenta e sete graus sudueste ( 57° SVV), quatrocentos e trinta e cinco metros
(435 m) vinte e cinco graus sudeste (25° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 'ü título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil e cem cruzeiros (Cr$ 1. 100,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral dá
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17_ de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS .

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0

15.090~nE

17

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Moacyr Pacheco a pesquisar calcita, calcáteo e
associados no município de Curitiba, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Moacyr Pacheco a pesquisar
calcita., calcáreo e associados em duas ( 2) diferentes área perfazendo um
total de duzentos e quarenta hectares (240 ha), situadas no distrito de Tarnandaré, município de Curitiba, do Estado do Paraná, assim- discriminadas:
a primeira (l.a) com sessenta e quatro hectares (64 ha), está encravada no
local denominado Freguezia Velha e é delimitada por um quadrado de oitocentos metros (800 m), de lado que tem um vértice a' trinta metros (30 m),
no rumo oitenta graus sudoeste ( 80° S'N) da confluência dos córregos de AleXandre e do Banhado, e os ·lados que formam êsse vértice têm, a partir dêle:
dez graus noroeste ( 10° NW) e oitenta graus sudoeste (80° SW); a segunda
(2P) com cento e setenta e seis hectares (176 ha), está encravada no local
denominado Passo do Assunguizinho e é delimitada por um quadrilátero irregular que tem um vértice a trinta metros (30 m) no rumo dezoito graus e trinta
minutos sudeste (18° 30' SE), da confluência dos rios Tacanica e Assunguí,
e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm: setec!C'ntos metros (700 m), setenta
e cinco graus sudoeste (75° SW); mil e quinhentos metros (1.500 m), trinta
e cinco graus sudoeste (35° SW); dois mil metros (2.000 m), leste (E);
mil e quinhentos metros ( 1. 500 m), dezoito graus e trinta minutos noro~ste
(18°30' NW) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
· Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil e quatrocentos cruzeiros (Cr$ 2 ,400,00)
e. será transcrito no livro próprio da Divisão de I omento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.P
da República. ·
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.091-DE 17 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Moacyr Pacheco a pesquisar calcita, calcáreo e
associados no municíPio de Curitiba, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art., 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Moacyr Pacheco a pesquisar
caucita, calcáreo e associados em uma área de quatrocentos e dezoito hectares
(418 ha), situada no local denominado Serro Negro, distrito de Tamandaré,
município de Curitiba, do Estado do Paraná, delimitada por uma poligonal irregular tendo um vértice a seiscentos metros (600 m), rumo de cinqüenta e
cinco graus nordeste ( 55° NE), da confluência do córrego do Lara com o rio
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Capivara e os lados, a partir do vértice considerado, com os seguintes comprimentos e rumos: mil cento e cinco metros (1.105 m), quarenta e cinco graus
noroeste (45° NW); mil metros (1.000 m), quarenta e cinco graus sudoeste (45° SW); mil e quarenta e três metros 1.043 m), quarenta e cinco
graus sudeste ( 45° SE) dois mil e nove metros (2. 009 m), quarenta e três grau.s
sudoeste (43° SW); 'mil metros (1.000 m), quarenta e cinco graus sudeste
(45° SE); três mil metros (3.000 m), quarenta e cinco graus nordeste (45°
NE); mil metros (1.000 m), quarenta e cinco graus noroe:ste (45o NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O"" título da autorização de pesquisa, que será uma via- autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil cento e oitenta cruzeiros (Cr$
4.180,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura .
Art. 4.0 Revoga;n-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales,

DECRETO N. 0 . 15.092 -DE 17 DE MARÇO DE 1944
Dá nova redação ão Capitulo XII do Regulamento para o Serviço de Identicação do Exércitp

O Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art, 1.0 O Capítulo XII do Regulamento ·para O Serviço de Identificação
do Exército, baixado com o Decreto n. 0 5, 779 de 7 de junho de 1940, passa a
ter a seguinte redação :
·
CAPíTULO XII
DA PLACA DE IDEN'l'IFICAÇÃO

Art, 46 . Em campànha, oficiais e praças serão identificados por meio
de "placas de identificação", de uso pessoal, obrigatório e permanente.
Art. 47. As placas terão 5 centímetros de comprimento, 2,8 centímetros
de largura e cêrca de 1 milímetro de espessura, com os caritos arredondados e as
arestas adoçadas (modêlo de figura 1),
Art. 48. Serão fabricadas de metal que resista longo tempo ao contacto
do corpo e da terra e, ao mesmo tempo, seja de fácil gravação.
Parágrafo único, A Diretoria de Intendência do Exército estabelecerá as
especificações a satisfazer,
Art. 49 , O cordel de suspensão será um trançado de fios de algodão
com fios metálicos em sua espessura, com cêrca de 70 centímetros de comprimento.
Parágrafo único, A Diretoria de Intendência do Exército estabelecerá as
especificações a satisfazer.
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Art. 50,

As placas, em número de 'duas para cada indivíduo, serão usadas

pendentes do pescoço, sob a roupa.

Cada placa conterá, gravadas à máquina, as seguintes inscrições:

Art. 51.
(Ver figura 2).
1. a linha -

Brasil.

2.a linha -

O nome do portador (prenome e um nome por extenso, os

outros em iniciais).

3.a linha - O número de registro de identificação, precedido do indicativo
do Gabinete onde foi fêita.
Depois de um espaço uma das iniciais - -O (oficial) ou - P
(praça).

4.a linha chapa.

Vacinação anti-tetânica e tipo sanguíneo do portador da

O registro da vacinação anti-tetânica será feito pela letra - T - seguida
dos dois últimos algarismos do ano em que foi realizada; depois de um espaço

em branco serão registrados também, os dois últimos algarismos do ano em
que foi realizada a segunda inoculação.
Depois de um espaço em branco, o tipo sanguíneo será representado por
uma das notações~ AB ~,-A~,- B ou- O-.
Parágrafo único. O indicativo do Gabinete de Identificação será o seu
número seguido da letra - G - .
As identificações feit2.s pelo Gabinete Central terão o indicativo -

lG

Art. 52. Ao ser feita a inhumação em campanha, uma das placas será
conservada no cadáver; a outra, retirada, será reproduzida em fichas para o
Serviço de Identificação, de estatística, marcação de espólios e servirá, depois,
para assinalar ::o sepultura .
Art. 2.0 São suprimidos os arts. 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59; e, em
conseqüência, fica alterada a numeração dos arts. 60, 61, 62 e 63, que passam
a ser, respectivamente, 53, 54, 55 e 56.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.'
da República.
GETULIO

VARGAS.
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DECRETO N. 0 15.093 -

539

DE 20 DE MARÇO DE 1944

Aprova ·o "Plano Rodoviário Nacional" e dá outras providências

O Presidente da República, tendo em vista o· que dispõe a lei 467, de
31 de julho de 1937, e usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra
a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Plano Rodoviário Nacional, que com êste baixa,
elaborado pela Comissão constituída pelo Ministro da Viação e Obras Pú~
blicas, em Portaria n, 0 168, de 19 de fevereiro de 1942, sob a presidência
do Diretor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Art. 2.0 À Comissão criada pelo Decreto n. 0 12.747, de 30 de junho de
1943, competirá estudar e submeter à aprovação do Govêrno, o projeto de
regulamentação necessária à execução do Plan.o Rodoviário Nacional.
Art, -3.0 A regulamentação, a que se refere o artigo anterior, deverá
estabelecer os princípios gerais da política administrativa rodoviária, relativamente ao financiamento, execução e fiscalização das construções e conservação das linhas do Plano Nacional; indicar as linhas que devem ter prioridade na construcão desse Plano e as condkões de prioridade; instituir a
classificação das ~stradas de rodagem e fix;r as normas e especificações
técnicas qt.ie devem caracterizar as estradas, segundo a classe a que se subordinem.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1944, ~23. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,
João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15,094 ~ DE 20 DE MARÇO DE 1944
Aprova orçamento complementar para conclusão do açude público "Caldeirão"
O Presidente da República, usando da atribuição qu_e lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Fica aprovado o orçamento complementar ao de que trata
a portaria n. 0 225, de 21 de março de 1941, na importância de Cr$ 1.558.000,00
(um milhão quinhentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros), sendo Cr$ 592.000,00
de pessoal e Cr$ 966.000,00 de material, que com êste baixa, rubricado pelo
Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do
Ministério da Viação e Obras Públicas, para a ·conclusão das obras de construção do açude público "Caldeirão", no município de Periperi, Estado do
Piauí, correndo as despesas à conta dos recursos próprios,
Rio de Janeiro, 20 ·de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
João de Mendonça Lima.
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DECRETO N.O 15.095 -

DE

20

DE MARÇO DE

1944

Aprova projeto e orçamento de 20 km da rodovia "Central de ·Alagoas"

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Attigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na imPortância
de Cr$ 1.940.000,00 (um· milhão novecentos e quarenta mil· cruzeiros), que
com êste baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a construção de uma extensão de 20 km da rodovia "Central de Alagoas", compreendidos no trecho Santana de lpanema-Mata-Grande.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonç:.-a Lima,

DECRETO N. 0 15.096 -

DE

20 DE MARÇO DE 1944

Aprova projeto e orçamento para construção de uma variante na Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importiincia
total de Cr$ 7.219.173,00 (sete milhões duzentos e, dezenove mil cento e
setenta e três cruzeiros). que com êste baixam, rubricados pelo Diretor
Geral do Departamento N acionai de Estradas de Ferro, para a construção
de variante de Mirante a. Guaiçara, do km 30 ao 44,823, da linha de Bauru
a Araçatuba, na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1944, 123.0 da Indepen4ência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonçâ Lima.

DECRETO N. 0 15.097/- DE 20 DE MARÇO DE 1944
Promulga o Convênio para o fomento do turismo e concessão de facil~dades para
a entrada nos respectivos territórios entre o Brasil e o Paraguai, firmado
no Rio de Janeiro a 10 de maio de 1943

O Presidente da República, tendo ratificado a 28 de dezembro de 1943
o Convênio para o fomento do turismo e concessão de facilidades para a en·
trada nos respectivos territórios entre o Brasil e o Paraguai, firmado no Rio
de Janeiro, a lO de maio de 1943; e
Havendo sido trocados os respectivos instrUmentos de ratificação na cidade de Assunção, a 16 de fevereiro de 1944;
Decreta que o referido Convênio, apenso por cópia ao presente Decreto,
seja e:.:ecutado e cumprido tão inteiramente como nêle se contém.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha,
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Convênio entre a República dos Estados Unidos do Brasil e a República do Paraguai para o fomento do turismo e concessão de facilidades para. a entrada nos respectivos territórios.
A República dos Estados Unidos do Brasil e a República do Paraguai,
desejando outorgar aos nacionais de ambos os países facilidades para a entrada e permanência temporária em seus territórios, e convencidas de que o
turismo de brasileiros e paraguaios níuito contribuirá para uma melhor compreensão entre os- dois povos, aproveitando a feliz oportunidade que lhes oferece a visita ao Brasil do Excelentíssimo Senhor General Higino Morínigo,
resolveram celebrar um Convênio com aquele objetivo, e, para êsse fim, nomearam seus Plenipotenciários a saber:
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República dos Estados Unidos
do Brasil, Sua Excelência o Senhor Oswaldo- Aranha, Ministro de Estado das
Relações E}.teriores; e
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República do Paraguai, Sua Excelência o Senhor Doutor Luis Argafia, Ministro de Estado das Relações Exteriores;
Os quais, após terem trocado seus Plenos Poderes, achados em boa e
devida forma, convieram no seguinte:
ARTIGO PRIMEmO

As Altas Partes Contratantes comprometem-se a isentar do pagamento de
quaisquer emolumentos, impostos ou taxas a entrada, em seus respectivos territórios, dos nacion"lis da outra Parte que se encontrarem nas condições previstas no Artigo li dêste Convênio.
ARTIGO SEGUNDO

As facilidades referidas no artigo anterior beneficiarão os brasileiros e
paraguaios, que, diretamente procedentes de seus respectivos países, viajarem:
a) em turismo, excursão científica, artística, esportiva, ou no interêsse
de seus negócios e cuja permanência no território da outra Parte não for su
perior a doze meses;
b) em trânsito, com destino a terceiro país.
4

Parágrafo Primeiro:
Para efeitos do visto consular, os viajantes de que trata êste artigo serão
genêricamente classificados ccimo "Temporários".
Parágrafo Segundo:
Os viajantes temporários serão qualificados de acôrdo com a legislação
interna das Altas Partes Contratantes.
ARTIGO III

O visto será concedido
ou de cédula ou carteira de
Fica, porém, claramente
serão atendidas as exigências
referente ao -preenchimento da
tos sanitários e policiais.

mediante apresentação de passaporte válido
identidade.
entendido que, para a obtenção do visto,
de legislação interna de ambos os países, no
ficha consular e à apresentação dos docwnen-

542

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo primeiro:
O visto temporário será inicialmente válido por seis meses, podendo
ser prorrogado por mais seis meses, a critério da autoridade competente.
Parágrafo segundo:
Só excepcionalmente, e quando tiverem fundadas razões para tanto;
poderão as autoridades consulares exigir outros documentos além dos referidos nêste Artigo, ou condicionar a concessão do visto à consulta a autoridade sup~rior,
ARTIGO

IV

A _fim de facilitar a ação das autoridades de imigração das Altas Partes
Contratantes, os passaportes e cédulas de identidade visados em caráter
temporário deverão levar a seguinte indicação: "visto temporário gratis, de
acôrdo com o Convênio entre o Brasil e o Paraguai",
ARTIGO

V

Os brasileiros e paraguaios viajando nas coridições previstas nêste Con~
vênia ficarão igualmente isentos, quando no território do outro país, do
pagamento de quaisquer emolumentos, impostos ou taxas que gravem a permanência temporária de estrangeiros.
Parágrafo primeiro:
Conseqüentemente, o registro dêsses viajantes nos Serviços. competentes
das Altas Partes Contratantes se processará gratuitamente, mas terá caráter
obrigatório quando assim o determinar a legislação de qualquer dos dois
países.
Parágrafo segundo:
A autoridade consular que visar o passaporte ou cédula de identidade
anotará naqueles documentos, quando for o caso, o prazo em que o registro
deve ser efetuado, acr~scentando que o não cumprimento dessa exigência
acarretará as sanções estabelecidas pela lei.
Parágrafo terceiro:
Além do registro no Serviço competente do lugar de destino nenhuma
outra formalidade será exigida para a permanência temporária do viajante
no outro país, Sendo-lhe facults.do o livre trânsito pelo território dêste,
condicionado, entretanto, às exigências de caráter policial ou de segurança
nacional.
ARTIGO VI

Não será também sujeita a qualquer pagamento de emolumentos, impôsto
ou taxa a saída dos brasileiros ou paraguaios, beneficiados por êste Convênio, do território da outra Parte.
ARTIGO VIl

As facilidades outorgadas
brasileiros e paraguaios natos.

pelo

presente

Convênio

aproveitarão

aos

Parágrafo único:
Para os efeitos da gratuidade do visto do registro e da saída serão
equiparados àqueles os naturalizados de qualquer origem que forem habilitados a ingressar no território da outra Parte, de acôrdo com as exigências
de sua legislação.
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ARTIGO Vlll

As Altas Partes Contratantes se comprometem a favorecer
complementares ao presente Convênio e que deverão regular:

acôrdos.

a) o trânsito, por todo o território nacional de veículos de viajantes
da outra Parte;
b) o trânsito de aviões e dirigíveis com passageiros e correspondência,
exclusivamente;
c) a adoção de um regime aduaneiro favorável, relativo às bagagens dos
viajantes.
ARTIGO IX

O presente Convênio entrará em vigor sessenta dias após a troca dos
instrumentos de ratificação, que se processará na cidade de Assunção, cessando seus efeitos três meses após a denúncia por qualquer das Altas Partes
Contratantes.
Em fé do que, os Plenipotenciários acima nomeados firmam o presente
Convênio, em dois exemplares, nas línguas portuguêsa e espanhola, ambos
igualmente autênticos, e lhes apõem seus sêlos, na cidade do Rio de Janeiro,
aos dez dias do mês de maio do ano de mil novecentos e quarenta e três.

DECRETO N. 0 15.098 -

DE

(a)

OSWALDO

(a)

LUIS

20 DE MARÇO

ARANHA.

ARGANA.

DE

1944

Promulga o Convênio de intercâmbio cultural entre o Brasil e a Venezuela,
firmado no Rio de janeiro, a 22 de outubro de 1942

O Presidente da República, tendo ratificado a 17 .de agôsto de 1943
o Convênio de intercâinbio culturs.•l entre o Brasil e a Venezuela) firmado
no Rio de Janeiro, a 22 de outubro de 1942; e·
Havendo sido trocados os respectivos instrumento9 de ratificação n~
cid.ade de Carac<lls, a 18 de fevereiro de f944;
Decreta que o referido Convênio, apenso por cópia ao presente Decreto,
seja executado e cumprido tão inteiramente como nêle se contém.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1944, 123.0 da. Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Oswald_o Aranha,

Convênio de intercâmbio cultural entre os governos da República dos
Estados Unidos do Brasil e dos Estados Unidos da Venezuela
Os Govêrnos da República dos Estados Unidos do Brasil e dos Estados
Unidos da Venezuela, animados. do desejo de contribuir para a maior e mais
efetiva aproximação espiritual entre os dois povos por meio do intercâmbio
cultural e convencidos de que um entendimento nesse sentido viria fortalecer
os laços de boa amizade secularmente existentes entre ambos os países, re-
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solveram celebrar um Conv&nio destinadb a tal fim, de acôrdo com os princÍpios formulados na Convenção para o Fomento das Relações Culturais
Interamericanas, firmada na Conferência lnteramericana de Consolidação
da Paz, de 1936, e com êsse objetivo, nomearam seus Plenipotenciários, a
saber:
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República dos Estados Unidos
do Brasil, Sua Excelência o Senhor Osvaldo Aranha, Ministro de Estado
das Relações Exteriores do Brasil; e
O Excelentíssimo Senhor Presidente dos Estados Unidos da Venezuela, Sua
Excelência o Senhor Caracciolo Farra Pérez, Ministro de Estado das Relações Exteriores da Venezuela;
Os quais, após terem exibido reciprocamente seus Plenos Poderes, achados em boa e 4evida forma, convieram no seguinte:
ARTIGO PRIMEIRO

As Altas Partes Constratantes prestarão tôda espec1e de facilidades para
realização de iniciativas tendentes à maior aproximação intelectual e ao· conhecimento recíproco dos dois povos por meio do intercâmbio cultural e,
nesse sentido, favorecerão e estimularão, na medida do possível, as viagens,
de um a outro país, de professores universitários, membros de corporações
científicas, literárias e artísticas, e de ·profissionais e estudantes de cursos
superiores.
ARTIGO li

Cada uma das Altas Partes Contratantes dispensará, dos requisitos legais relativos ao exame de admissão e ao número limitado de matrículas em
suas Universidades e outros institutos de Educação Superior e Especial, os
estudantes de cursos da mesma categoria da outra Parte. Êsses estudantes
serão também dispensados do pagamento das taxas de matrículas e de outras
do mesmo gê~ero.
ARTIGO lii

Cada uma das Altas Partes Contratantes reconhecerá, para o fim exclusivo do ingresso nos respectivos institutos superiores, os diplomas e certificados de estudos expedidos aos nacionais da outra Parte por seus ins-·
titutos competentes.
ARTIGO IV

As facilidades e vantagens do présente Convênio são concedidas no pressuposto de que as pessoas que delas se beri.eficiem não venham adquirir, por
essa razão o direito de exercer a respectiva profissão no país onde houverem obtido o título correspondente à mesma.
ARTIGO V

Fica entendido que as vantagens estipuladas nos Artigos li, III e IV do
presente Convênio favorecerão exclusivamente aos estudantes que possuam nacionalidade de origem de qualquer das Altas Partes Contratantes.
ARTIGO VI

O Govêrno do Brasil se compromete a remeter à Biblioteca Nacional de
Caracas um exemplar de cada uma das suas publicações oficiais. Por sua
vez, o Govêrno da Venezuela se obriga a fazer igual remessa à Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro. Cada uma das Altas Partes Contratantes pro·
moverá, periàdicamente, exposições de livros do outro país e facilitará, tam·
bém, o intercâmbio das obras nacionais que se Pl)blicarem em cada um dêles.
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ARTIGO VTI

Serão criadas, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e na de Caracas, uma seção venezuelana e outra brasileira, respectivamente, destinadas a
receber as publicações mencionadas no artigo anterior.
ARTIGO VIII

Cada uma das Altas Partes Contrntantes concorda em favorecer ? publicaçã-o, em sua respectiva língua, das obras mais notáveis de autores nacionais
da outra Parte.
ARTIGO IX

Tôdas as ·dúvidas entre ·as Altas Partes Contratantes, relativas à interpretação ou execução dêste Convênio, serão decididas pelos meios pacíficos
reconhecidos no Direito Internacional.
ARTidb X

O presente Convênio entrará em vigôr imediatamente após a t.ro::a dos
instrumentos de ratificação, a qual se efetuará na cidade de Caracas, no mais
breve prazo possível.
Cada uma das Altas Partes Contratantes poderá denunciá-lo em qualquer
momento, a partir do primeiro ano, contado da data da troca dos instrumen.
tos de ratificação, e seus efeitos cessarão um ano após a denúncia.
Em fé do que, os Plenipotenciários acima nomeados firmam o presente
Convênio, em dois exemplares, nas línguas portuguesa· e castelhana, e lhes
epõem seus selos na cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e dois dias do mês de
outubro do ano de mil novecentos e quarenta e dois.
a) OSWALDO ARANHA.
a) CARACCIOLLO FARRA PÉREZ.

DECRETO N. 0 15.099 -

Cria

DE 20 DE MAHÇO DE 1944

função. na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
da Fortaleza de São ]oâ.o, do Ministério da Guerra, e dá outras providências

O Presidente da República, uSando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extr.anumeráriomensalista da Fortaleza de São João, da Diretoria de Artilharia de Costa,
do Ministério da Guerra, uma fUnção de artífice, referência XI.
Art. 2.0 A ·despesa com a execução do disposto nêste Decreto correrá,
no presente exercício, à conta de destaque da parcela de Cr$ 9. 000,00 (nove
mil cruzeiros) da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas admissões etc., Anexo n.O 17 - Ministério da Guerra, do orçamento geral da União para 1944.

Art. 3.0 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1944, 123.0 da Indepehdência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
Col. Leis- Vol. II

F.
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DECRETO N,0 15 .100 -

DE

20 DE MARÇO DE 1944

Aprova o Plano de Uniformes para a Fôrça Expedicion'ária Brasileira

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo. 74, letta a, da Constituição, e nos têrmos do art. 109 do Decreto-lei
0
n. 3. 864, de 24 de novembro de 1941, (Estatuto dos Militares), decreta:

Art. 1.° Fica aprovado o Plano de Uniformes, que com êste baixa, para
a Fôrça Expedicionária Brasileira.
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas ·as disposições em contrário'.
·
Rio de Janeiro, 20 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GE1'ULIO ·VARGAS.

Eurico G. Dutra.

PLANO DOS UNIFORI'I!ES DA FôRÇA EXPEDICIONARIA BRASILEIRA
CAPÍTULO

I

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.0 As exigências gerais da guerra extra-continental e as condições de clima e de terreno, em particular, determinam modificações nas peças
de fardamento atualmente usadas pelo pessoal do Exército, dnndo lugar ao
Plano dos Uniformes da Fôrça Exp?dicionária Brasileira.
Pa•rágrafo único. Nenhuma outm peça de fardamento, fora das condições
dêste plano, pode ser levada pelos oficiais e praças,
Art. 2.0 As presentes alterações, introduzidas para satisfazer as necessidades iniciais, não impedem que sejam feitas outras no decurso das operações militares, para atender imposições do meio físico e social em qu~ estiver a tropa.
Art. 3.0 O pessoal auxiliar necessano, como enfermeiros e outros elementos, fica sujeito t~:~mbém às normas reguladoras dos uniformes militares.
Art. 4.0 Os uniformes dos oficiais e das praças obedecem à descrição
abaixo e são confeccionados de, acôrdo com os modelos existentes na Subdiretoria de Material de Intendência do Exército.

CAPÍTULO

ÍI

UNIFORMES DOS OFICIAIS

A) -

De gabardine

verd..e~oliva

(5. 0 tipo C)

Cobertura: - Gorro sem pala, tipo americano, dq. mesmo tecido da túnica, sem distintivos e com as insígnias do pôsto, bordadas.

Túnica: - De gabardine verde-oliva~ claro, do mesmo modelo da de gabardine cinza do R.U.P..E., ombreiras do mesmo pano costuradas nas mangas.
Calça: - A mesma do R.U.P.E.
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C2misa; _:.:._ De tricoline verde-oliva, claro, lisa, colarinho fixo, ombreiras
pano, presas às mangas.
Gravata: - Do mesmo tecido e côr da camisa, laço vertical.
Cintos: - Externo, de gabardine verde-oliva, da côr da túnica, forrado
de couro, fecho de metal oxidado, com as armas da República para Generais
e Cruzeiro do Sul para os outros oficb:is; interno, de lona verde-oliva, com
fivela lisa oxidada (tipo único).

do

~esmo

Luvas e lourragére:- As do R.U.P.E.
Abrigos: - Capote de brim impermeabilizado, tipo Intendência; capa de
tecido impermeável com borrach.e.; jaquetão de lã verde-oliva, tipo Inten""
dência.
, ~ s-ii
Calçado: - Borzeguins tipo especial; sapato de couro preto (facultativo).
B) --De brim verde-o!iva (5. 0 tipo A)

Cobertura: -

Gorro sem pala, tipo americano, do mesmo tecido da . tú-

nica,

Túnica: -De brim verde-oliva, claro, modêlo do R.U.P.E., porém1
com as ombreiras costuradas às mangas e insígnias bordadas.
Calça: - De brim verde-oliva escuro.
Luvas, fourragére, abrigOs, cintos e calçado: - As mesmas peças do uniforme anterior.
C) .• -

De brim verde-oliva (5. 0 tipo B-1)

Cobertura: Capacete aço-fibra, _americ.::no; capacete de brim verde-oliva impermeabilizado, tipo Intendência; gorro sem pala, tipo amBricano, em
brim verde-oliva.
Blusa e calça: *"""7" Idênticas às do 5.0 uniforme tipo "B" do Boletim do
Exétcito n.O 26, de 26~6-943, (suplemento n.O 1), sendo a calça sem abas.
Cinto: - Sàmente o interno dos uniformes anteriores.
Abrigos: - Os mesmos dos uniformes anteriores.
Calçado: - Borzeguins tipo especial; bota Natal; coturno americano (combat-boot); galochão.
Perneiras: De lo~a impermeável, tipo Intendência.
D) - De lã verde-oliva (5. 0 tipo B-2)
- Idêntico ao anterior, em lã (menos o capacete de brim verde oliva
impermeabilizado), acresci_do de um par de luvas de lã.
E) 6.0 e·7.0 Uniformes.
- Os constantes do Boletim do Exército n, 0 26, de 26-G-94-3 (suplemento n.o 1), em 'verde-oliva com exceção da camiseta.

CAPíTULO

IIl

UNIFORMES DAS PRAÇAS

(Subtenentes, sargentos, cabos e soldados)
A) - De brim verde-oliva (5. 0 tipo A).
-Para .subtenentes e sargentos: O do R.U.P.E., com calça em substituição ao culote, menos o boné e as botas; e ainda para aqueles, cinto de
gabardine verde-oliva em substituição ao talabarte.
- Para cabos e soldados: O do Boletim do Exército n. 0 26 menos c
boné.
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Abrigos: -Capote idêntico ao dos oficiais; blusão de lã verde-oliva, tipo
motociclista, Boletim n. 0 26.
Calçado: B) -

O mesmo usado pelos oficiais em caráter obrigatório.

De brim verdeMoliva (5.0 tipo B-1).

Para t8das -

idêntico ao dos oficiais.
Os mesmos do uniforme a.uterior.

Abrigos e calçados: -

C) -

De lã verde-oliva (5.0 tipo B-2).

Para tôdas -

D) -

de modêlo idêntico ao 5.0 tipo B-1 aoterio<.

6.0 e 7.0 uniformes.

Ambos idênticos aos dos oficiais.
E) -

Uniforme especial de motociclista.

Idêntico ao do Boletim do Exército n.O 26.
CAPfTHLO IV
UNIFOmVIES DAS ENFER!IilEIRAS E DEMAIS ELEl\ilENTOS

Art, 5.0 O Ministro da Guerra fica autorizado a aprovar os uniformes
das enfermeiras e demais elementos que, em qualquer caráter, acompanharem a Fôrça Expedicionária Brasileira.
CAPÍTULO V
DAS INSÍGNIAS

Art. 6.0 As insígnias dos postos obedecem ao sistema do R.U.P.E.,
bordadas à linha cinza, claro, com as mesmas dimensões, em todos os uniformes.
Art. 7.0 Sua colocação será:
para os oficiais, de conformidade coro o disposto no R.U.P.E.;
para as praças, no braço esquerdo (manga) logo abaixo do distintivo da F.E.B. (art. 10 dêste Plano), e, à mesma altura, no braço direito.
1.0 Nos
2.0 Nas
3.0 Nos
4.0 Nas
os oficiais; no
§
§
§
§

gorros sem pala dos oficiais, são baLdadas na face esquerda.
comisas de tricoline, são bordadas como nas túnicas.
abrigos, não há insígnias,
sungas, são aplicadas no lado esquerdo, altura do peito, para
braço esquerdo, abaixo do distintivo Brasil, para os demais.
CAPíTULO VI
DOS DISTINTIVOS

Art. 8.0 Os distintivos de Armas e Serviço são os mesmos adotados pelo
R. U. P, E . , porém bordados com linha cinza, claro.
Art. 9.0 Os oficiais com o curso de estado-maior usam o distintivo
do R.U.P.E.
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Art. 10. A colocação dos distintivos de curso e diplomas, bem como
dos especialistas e artífices, será:
para os oficiais, como está estabelecido no R. U. P. E. ;
para as praças, nas mesmas condições previstas no R. U. P. E. 1
porém logo abaixo da insígnia de graduação ou do distintivo da F.E.B.,
conforme se trate de sargento e cabo ou de soldado, respectivamente.

Art. 1t". O distintivo ·constante do Decreto n. 0 14.751, de 14-2-944
(Diário Oficial de 16) é aplicado na parte superior da manga esquerda
das blusas, túnicas e abrigo":!!.
CAPíTULO VII
DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 12. A roupa (camisa de lã, camiseta, lenç6is, toalhas de rosto e
banho) são de preferência em côres escuras neutras.

Art. 13. Devem ser observados os pormenores de confecção prescritos
no R.U.P.E., quando não contrariarem o presente Plano de Uniformes.
Art. 14. É facultado aos subtenentes e sargentos conduzirem o 5.0 uni~
forme tipo C"" do mesmo modêlo dos oficiais.
Art. 15. Fica o Comandante da Fôrça Expedicionária Brasileira (F.E.B.)
autorizado a permitir o uso de peças não consignadas neste Plano de Uniformes, mas existentes no "Reembolsável" da Fôrça.

Art. 16. Em princípio, o trabalQ.o de rotina é feito com camisa e gra~
vata de tricoline ve•de-oliva, com calça de qualquer uniforme dêste Plano.
Art. 17. As distribuições de· peças de fardamento e artigos diversos
são feitas de a.côrdo com as tabelas anexas, que podem ~er alteradas a critério do Ministro da Guerra.
Art. 18. O uso dos uniformes será prescrito pelo Comandante da
Fôrça Expedicionária Brasileira.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 19. Au peças do:s 6.0 e 7.0 uniformes, confeccionadas em brim
mescla azul ou zuarte1 serão distribuídas à. F. E . B . até esgotar·Se o es·
toque existente.
Parágrafo único. O mesmo critério se observará parrt os artigos
modelos anteriores, já confeccionados para a F. E. B.
Rio de Janeiro! 20 de msrço de 1944. -Eurico G. Dutra.
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TABELA DE FARDA..'"vlEW.rO E A-RTiüOS DIVERSOS PARA OFICIAIS

Nú~:ro

I

I
DI

!I

sc

R IM

INAÇÃo

ordmn

1

6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

29
30
31
32
33
34·
35
36

37
38

39
40
41
42
4·3

44
45
4·6

D•ontuo~lão
"'

I

---~--·~---------

2
3
4
5

11

!

. Apiü? com corteil.te .......................... , .....
1 Blusa de brim verde~oliva: claro ..... , .... , ..... , ..... ,

Blusa de lã verde-oliva .•. , ........... , . , ..... , ... , .

cl.e couro preto, tipo especial (p8!t) ... , .....
II Borzeguins
Botõe' "Ccuzei'o do Sul" (coleção) ................... 1
1

Caderneta de ordens , , .. , , ..•. , .. , .. , . , .... , .. · .... , !
Calç~ de br~m verde-ol~va cla.ro .. , , , ..... , . , ..... , ..
Calça de bnm verde-ohva escuro. , ....... , .......... .
Calça de lã verde-oliva ... , .... , ... , , .... , ••. , .... , .,
Calção -~e ginástica , .... , ... , ..... , , ....... , , ... , . , .
I Cama-1olo . . ............ , .... , ....... , ......... , .
Ca.misa de lã ...... , ... , . , .......... , ............ , .J
) Camisa de tricoline verde~oliva ..................... !
j Camiseta de algodão novo tipo ....... , ... , , ... , ... .
li Caneta-tint~iro . . ... , ........ , .... , ... , , ........ , ..
Capacete aço-fibra . . .. , . , . , ...... , . , • , , . , .. , . , , .. , .
l Caopacete de brim Verde-oliva impermeabilizado, , ••...•
Capote de brim verde-olivo.• impermeabilizado (ou capa)
Ceroula de lã . . ... , .. , . , ... , , , . , .... , , ... , , . , ... , .
I Cinto d~ gabardine com fecho ........ , ....... , ... ,_, , .
Cinto de lona verde~oliva com fivela, ... , , .... , .. , , .• ,
Cobertor comum (com 30 % de algodão). , .... , ...... .
Cobertor de · inverno (pura lã) , . , , . , .. , . , ..... , ... , .
J Cobertor stiplemento.•r
p<.~ra cama-rôlo (comum) .... , , , .
I Cordões para borzeguins (p<.~r) ... , ... , ... , , ... , .. , ..
Cueca de cretone ... , ... , , ... , .... , . , . , .. , . , , ... , . ,
Distintivo dãl Fôrça Expedicionária Brasileira (àplicado)
1 Estojo de toilete .. , , , ... , .... , , .... , .. , .... , ....... .
Fronha de cretone ... , .... , ............. , ... , ... , . ,
Gorro sem pala, de brim verde~oliva, ............ , , .. ,
1 Gorro sem p2-Ia, de gabardine verde~oliva .. , ....... , , , .j
Gorro sem pala, de lã verd0-oliva ....... , ... , , .. , , ..
' Gravata de tdco!ine, verde~oliva• ..... , ........... , , , .
Graxa pretao para borzeguins (lata de 100 gram@s) ...... j
J Jaqu0tão de lã ...... , ........ , .... , ........ , .... , .
Jôgo de costura .......... , ....... , .... , .. , .... , , , , , ,
Lanterna elétrica . . ........... , .... , ... , ........ , ..
Lápis com ponteira . : ..... , , ... , , ........ , , ... , , . , ,
Lenço-_ novo tipo , ......... , ... :.
. . , .. ,•, ..
Lençol de cretone ............. , . , ...... , .. , ..... , ..
Luvas de como castanho~escuro (par),,. , ..... , ..... , .
Luvas de lã (par) . , ... , ..................... , , , . , ,
Mala de lona modê1o a,.mericano, ... , ... , .. ·.... , .. , , ..
Mala de lona tipo Intendência .. , , ........ , .... , , ... .
Meias de algodão - novo tipo (par) .... ,, .. ,, •. ,., ..
1\/fei::ls r!P. l.ã (p<:'l') ...................... , ......... ..

·1

1

1

"'

-------r·--

I

I

1
4
2
4
2
2
4
2

2
2
1

2
2
6
1
1

1

I

1
2
1
1

I

1
1
2

I

·1

I

·1

2
8
12
-1

2
1
1

1
1

4
1
1
l
1
6

2
1
1
1

1
8

3
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IDotação
I a"ual

Número
DISCRIMINAÇÃO

de
ordem

---------------------------47
48
49

50
51
52
53

I!

1
1

I

Perneiras de lcna (par). . . . .
.
Placa de identificação (jôgo) . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Portao-carta topográfica .... , . , ....... , . , . : ...... , ... ]

·1

Saco de lona pará: roupa, com fecho e cadeado •.......
de banho , , . , ... , .. , .. , . , .. , .... , .. , .. , .. , .
í Toalha de rosto ._ ................................... ]
Túnica de gabardine verde-oliva, aberta ................

! Toa•lha

l

I

·~

1
1

1
1

1
2

1
~

OBSERVAÇÕES:

1.a -·~Além dos a-rtigos constantes da presente tabela, que são fornecidos por conta do Estado, os oficiais devem levar mais os seguintes, s.dquiridos por ·conta própria:
c~tça

de

gS~bardine

verde-oliva-;

Mosquiteiros;
Túnica de brim verde-oliva.
Podem levar:
Bre.celete ou pulseira de identificação;
Cache~col de côr verde·oliva;
Galochas;
Gorro de malha;
Sapatos de couro preto;
Tamanco, chinelo ou tenis;
Travesseiros.

2.n - Os fornecimentos por conta do Estado compreendem sOmente eis artigos de primeira dotação, menci.onaodos na presente tabela; os suprimentos
subseqüentes serão custez.dos pelo próprio oficial, com exceção do 5.0 uniforme, tipo B-1 e B~2,
TABELA DE FARDAMENTO E p.RTIGOS DIVERSOS PARA PRAÇAS

,

I

Numeral
de
I
ordem li

Dotação
DISCRll.I.U~rAÇÃO

anual

I

Blusa de briffi verde~oliva claro ............... , . , .... \
Blusa de lã verde-oliva. , ...... , ............. , ...... \
Blusão de lã, .• , • , . , ..•. , .•.....•.•...••....•.•.•
Borzeguins de couro preto, tipo· especial (p~r), .. , .. , ..
Botões "Cruzeiro do Sul'' (coleção) .... , ....... , . , .... ]

!I

·1

4
2

1
4
2
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,

I

Numeral
de
I
ordem li

6
7
8
9

10
11

12
13

14
15
16

17
18

19
20

21
22
23
24

25
26

27
28

29
30
31

32
33

34
35
36
37
38
39

40
41

42
43

44

45
46

47
48

Dotação
DISCRIMINAÇÃO

anual

'II

Calça de brim verde-oliva claro ............ , .. ,., ..
Calça de brim verde-oliva escuro ............ -,., .... ,.
Calça de lã verde-oliva ....... ~ ............. , .... , ..
Cc.•lção de ginástica .........•.•..•..•..•••••••••..•
Cama-rôlo . . ..........•. , .....•.•..•..•.. , , , •..• ,
Camisa de lã , .................••....•••.....••.•. '
Camiseta de algodão novo tipo .......• , ••.•.•. , • , •
Capacete aço-fibra , •..•......•. , ..•....••. , •• , • , , ••.
Capacete de lona verde-oliva ............ , .......... -I
.Capacete para motociclista ....... , ....•.. , ... , .....
Cap~~e de brim verde-oliva impermeabilizado .... , ... , .
Ceroula de lã ...........................••.••.••.
Cinto de couro castanho com fecho ........... , , .. , , .
Cinto de lona verde-oliva com fivela ................. 1
Cobertor comum (com 30 o/o de algodão)~··········
Cobertor de inverno (pura lã).' ............. ,., .. , .• ,
Cobertor suplementar pc.•ra cc.•ma-rôlo (comum) ... ,, .. ,
Cordões para borzeguins (par) ............•...•. , .. ·1·
Cueca de cretone , ... , .. , , , . , , ...•............. ·•...
Distintivo da Fôrça Expedicionária Brasileim (aplicado) I
Divisas de brim verde-oliva para cabo (par) . , , .... , -I
Divisas de brim verde-oliva para 3.0 Sargento (par).
Divisas de brim verde-oliva para 2.0 Sargento (par) ..
Divisas de brim verde-oliva para 1.0 Sargento (par) . ,
Estojo de toilete .... : ......... : ..........•.•••..•
Gorro sem pala de bnm verde-ohva .. , .. , ..... , .... .
Gorro sem pala de lã verde-oliva .... , , ... , , . , ... , .. .
Gorro sem pala de zuarte ou mescla ................•.
Graxa preta pam borzeguins (lata de 100 gramas) ....•
Jôgo de costurs, ....... ,_ .... , .•..•. , .•.•. , •.•....•.
Lenço
novo tipo . , , ... , . , . , . , .... , . , . , , ........ .
Luvas de lã (par) .................. , .. , .•....•... 1
Meias de algodão novo tipo (par), ...... ._ ....... .
Meias de lã (par) ................................ .
Óculos pam motociclista (par) ............... , ..... .
Perneiras de lona (par), .. ,,, ........... , ... ,.,.,, .. .
Placas de identificação (jôgo) ..................... .
Saco de lons, para roupa .. , , . , ..... , . , ........... ,_ .. 1
Sunga de brim verde-oliva ..................... : .... 1
Sunga de zuarte ou mescla ...... , .... , .. , .. , .. , .... .
Toalha de banho , , , ....... , ..... , ......•......•...
Toz,•lha de rosto .......................•.........•.
Túnica de brim verde-oliva (para cabos e soldados) ....

·i
·i

·1

'I
'I

4

2
2
2
1
2
6
1
1
1

1
2
1
1

1
1
2
2
8

12
4
4
4
4

1
2

1
1
4
1
6
1
8

3
1
1
1

2

1
1

1
2
2

ÜBSERVAÇÓES:

1.a Além das peçes de fardamentos e diversos artigps constantes da
presente tabela e fornecidos por conta do Estado, é permitido aos sub-tenentes
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e s<>rt"gentos levarem o 5.0 uniforme, tipo C, Devem levar a túnica de brim
verde ol~va.
2.a Para os sub-tenentes e sargentos os fornecimentos por conta do
Estado compreendem sOmente os artigos de primeim dotação, mencionados
na tabela acimz.; os suprimentos subseqüentes serão custeados pelos meSmos,
com exc·eção do 5.0 uniforme, tipos B-1 e B-2.

DECRETO N~ 0 15.101 -

DE

20

DE MARÇO DE

1944

A·prova e manda executar o Regulamento para a Base Naval de Natal,
Estado do Rio Grande do Norte

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artlgo 74, letra a, da Constituição resolve aprovar e mandar executar o Regulamento que a êste acompanha, assinado pelo Vice-Almirante Henrique Aristides Guilhem, Ministro de Estado dos Negócios da Marinha, para a Base
Naval de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de JaneirO, 20 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem·.

REGULAMENTO PARA A BASE NAVAL DE NATAL, A QUE SE
REFERE O DECRETO N.' 15.101, DE 20 DE MARÇO DE 1944
CAPÍTULO

I

DOS FINS

1.0

Art.
·A Base Naval de Natal (B.N:N.) é um estabelecimento naval destinado a servir de apôio aos navios de guerra em serviço na costa nor~
deste do Brasil, ficando subordinada ao Comando Naval do Nordeste,
CAPÍTULO

li

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0

A Base Naval de Natal compreenderá:

a) uma Diretoria;
b) uma Departamento Militar;
c) um Departamento. Industrial.
Art. 3.0 A Diretoria, para a execução dos serviços que lhe serão afetos,
compreenderá:
ã) um Gabinete;
b) uma Seçretaria ,
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Art. 4.0 O Departamento !1/,!ilitar, para a execução dos servicos que Ih.,
serão afetos, compreenderá as seguintes Divisões!
a) Divisão Militar;

h) Divisão de
c) Divisão de
d) Divisão de
e) Divisão de

Movimentação
Imtrução;
Saúde;
Intendência .

Art. 5.0 O Departamento Industrial, para a execução dos serviços que
lhe ·serão afetos,_ compreenderá as seguintes Divisões:

de Produção;
b) Divisão do Pessoal;
c) DiviSão de Contabilidade Industrial;
d) Divisão de Manutenção,
a) Divisão

Art. 6.0

As Divisões mencionadas nos artigos 4.0 e 5.0 compreenderão

as seguintes seções:

I -

Divisão Militar:

a) Seção de Comunicações;
b) Seção do Pessoal Militar;
c) Seç~o do Material Flutuante, Diques e Carreiras;
d) Seção de Salvamento;
e) 3.a Companhia Regional do Corpo de Fuzileiro! Navais.
li -

Divisão de lkfovimentação:

a) SeçãO de Informações;
b) Seção de Suprimentos de Material;

c) Seção de Movimentação de Pessoal.

III -

Divisão de Instrução:

a) Centro de Instrução e Treinamento;
b) Centro de Instrucão de Tática Anti-Submarina;
c) Escola Profission~l,

IV -

Divisão de Saúde:

a) Ho~pital e Serviços Anexos;
b) Serviço de Saúde da Base;
c) Serviço de Saúde dos Navios.
V a)
h)
c)
d)

Seção de
D~pósito
Seção de
Seção do

VI a)
b)
c)
d)
e)

Divisão de Intendência:
Contabilidada;
Naval;
Confôrto;
Pessoal.

Divisão de Produção:

Seção de Projeto, Desenho .e Delineamento;
Seção do Material;
Seção de Máquinas. Motores e Caldeiras (ofiCinas);
Seção de ·Construção Naval (oficinas);
Seçãa de Obras Civis (oficinas):
f) Seção de Rádio e Aparelhos de Som (oficinas);
g) Seção de Diques e Carreiras (utilização).
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Divisão do .Pessoal:

a) Seção do Pes:;onl Militnr;
b) Seção do Pessoal Civi.i.

VIII -

Divisão de Contabilidade Industrial:

a) Secão de Contabilidade do Custo;
b) SB~ção de Estatística.

IX -

Divis~o

de Manutenç.ão:

a) Seção de Energia;
b) Seção de Conservação do Material;

c)' Seção de Socorro Interno.
CAPÍTULO !li
DO PESSOAL

Art.

7.

O pessoal da Base Naval de Natal será constituído:

0

por um Diretor Geral Oficial General do Corpo da Armada ou
Capitão de Mar e Guerrà;
b) por um Encarregado do Depz.rtamento l'vrilitar Capitão de Mar
e Guerra ou Cepitão de Fragata do Corpo da Armada;
c) por um Encarregado do Departamento Industrial Capitão de
Mar e Gu0rra ou Capitão de Fragata Engenheiro Naval;
d) por três Encarregados das Divisões Milit<:>.r, de 11/Iovimentação e
de Instrução Capitães de FragB.ta ou de Corveta do Corpo da Armada;
e) por um Encarregado da Divisão de Saú.de Capitão de Frfl.gata
ou de Corveta Médico;
f) por um Encarregado da Divisão de Intendência ~ Capitão de Fragat;:~ ou 1de Corveta Intendente Naval;
g) por três Encmregados das Divisões de Produção, do Pessoal e da
I\1anutenção
Capitães de Corveta Engenheiros Navais ou do Corpo da
Armada;
o
h) por um Encarregado da Divisão de Contabilidade Industrial Ca~~
pitão de Corveta. Inúmdente Naval;
i) por tantos Capitães~'fenentes quantos forem necessários <::~.os encargos
das Seções subordinadas ao Departamento Militar;
.i) por tantos Capitães~Tenrm.tes do Corpo de Engenheiros Navais ou
do Corpo da Armada quantos forem necessários aos encargo3 das Seções
subordinadas ao Departamento Industrial;
1) por tantos oficiais subalternos do Corpo da Armada ou do Quadro
de Oficiais Auxiliai·es qunntos forem necessários ao serviço d0.s Seções;
m) po1 tantos auxiliares,. militares ou civis, qmmtos forem necessários
à ~xecução dos se•viços da BB.se;
n) po:r um Capitão de Corveta ou Capitão~Tenente do Corpo da Armada, Assistente do Diretor Geral;
o) por um Capitão--Tenente do Corpo da Armada, Ajudante de Ordens
do Diretor Geral.
a)

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 8. A Divisão de Movimentação manterá Íntima colaboração com
os Comandantes das Fôrças Navf<is, para os efeitos de movimentação de
pessoal dos respectivos navios.
Art. 9.0 Os casos om.i.ssos serão resolvidos pelo Ministro da Marinha.
0
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CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 10. Enquanto não estiverem ultimadas as obras para o Completo
funcionamento da Base, existirá, diretamente subordinada ao Diretor Geral,
uma Divisão de Engenharia.
Parágrafo único. Essa Divisão será constituida pelas seguintes SeçÕe!l:
a) Técnica;
h) Fiscalização;
c)

Obras por Administração.

Art. 11. A Divisão de Engenharia de que trata o artigo anterior,
terá para Encarregado um Oficial Superior do Corpo de Engenheiros
Navais ou um Eng2nheiro Civil a serviço do Ministério da Marinha.
Art. 12. Será mantida no Rio de Janeiro a Delegacia da Base Naval
de Natal com as atribuições atualmente em vigor.
Art. 13, Enquanto não estiverem completamente concluídas as obras
da Base Naval de Natal, terá êste Estabelecimento, administrativamente,
subordinação direta ao Estado Maior da Armada, sem prejuízo para a cooperação que, a critério do Diretor Geral, fôr julgada necessária existir entre
a Base e outras Fôrças, Estabelecimentos e Autoridades Navais.
Art, 14. O Ministro da Marinha fará publicar o Regimento Interno
para a e;1:ecução dêste Regulamento dentro do prazo de quarenta e cinco
( 45) dias, a contar da data da sua publicação.
Art, 15. Êste Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
l~.io de Janeiro, 20 de· março de 1944. Ministro da Marinha.

DECRETO N. 0 15.102 -

Henrique Aristides Guilhem,

DE 21 DE MARÇO DE 1944

Concede à Co'mpanhia Excelsior de Seguros, autorização para funcionar e apro-va,
com modificações, os seus estatutos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros dos ramos elementares a que se refere o art. 40, n.0 1, do Decreto-lei
n. 0 2. 063, de 7 de março de 1940, a Companhia Excelsior de Seguros, com
sede em São Paulo, capital do Estado do mesmo nome, bem como ficam
aprovados os estatutos adotados pelos subscritores de seu capital na assembléia
geral de constituição, realizada a 5 de junho de 1943, mediante as condições
abaixo:
I -

Os estatutos são aprovados com as alterações seguintes :

no art. 10, parágrafo único, suprimam-se as palavras: ''de que trata
o § 1.0 do art. 8.0 " ;
b) substitua-se a alínea· c do art. 16 pelo seguinte : "preparar o relatório
anual de ser submetido pela Diretoria, juntamente com o balanço e o parecer
do Conselho Fiscal, à aprovação da assembléia geral";
·
c) suprima-se a alínea d do art. 19 j
d) substituam-se, no parágrafo único do art. 34, as palav>aa : ";eserva
de que trata o n. 0 2 da letra i" por "lucros e perdas" ;
a)
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e)
mbstitua-se, na ailnea f do art. 34, a expressão: "do excedente, será
retirado o que fixar a assembléia geral" pela seguinte: "até 10%".

II ~ As alterações consignadas na cláusula precedente deverão ser apro"Vadas por assembléia geral de acionistas, dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da publicação dês te decreto.
Art. 2. 0 A sociedade ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude
o presente decreto.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS •

Alexnndre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15.103 -

DE 21 DE MARÇO DE 1944

ComJideta a "Companhia Fabril B::asileira de Lonas" de interêsse militar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 1.0
do Decreto-lei n. 0 4.937, de 9 de novembro de 1942, e as razões apresentadas
pelo Sr. 1'-'.Iinistro de Estado da Guerra em Exposição de Motivos, decreta:

Art. 1.0 É considerada de interêsse militar, para todos os fins do dis·
posto no Decreto-lei n.0 4.937, de 9 de novembro de 1942, a eroprêsa "Companhia Fabril ·Brasileira de Lo.nas", com fábrica no Estado de São Paulo e
c:.ede nesta Capital.
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.0 15.104- DE 21 DE MARÇO DE 1944
Declara de tttilida.de pública a desapropriação de imóveis em Itajubá, Estado
de Minas Gerais, para moradia e construção de prédio. para moradia da
oficiais do 1.0 Batalhão de Pontoneiros
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a~
tigo 74, letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o art. 6.0, combinado com
as letras a e b do art. 5.0 , do Decreto-lei n.O 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta;
Art. 1.0 E' declarada de utilidade pública a desapropriação dos seguintes imóveis, em Itajubá, Estado de Minas Gerais, por terem sido julgados necessários à moradia e construção de ·prédio para moradia de ofictais do 1.0
Batalhão de Pontoneiros, e pertencentes ao Sr. Maurício Kaisermann:
Prédio, sito à Rua FrarÍcisco Pereira, esquina de 19 de Março, com área
coberta de 173,20 m2, em tei"reno de 374,00 m2;
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Prédio, sito à Rua 19 de Março, contíguo ao primeiro, com área coberta
de 94,04 ~2, em terreno de 178,20 m2;
Prédio, sito à Rua 19 de Março, contíguo ao anterior, com área coberta
de 94,04 m2, em terreno de 178,20 m2;
Terreno contíguo ao primeiw prédio, na Rl1a Francisco Pereira, com
318,30 m2.
A1t. 2.0 Para efeito da imediata imissão de posse dos mencionados imóveis, é também declarada a urgência da desapropriação que se tem em vi:.ta,
cuja efetivação fica o Ministério da Guerra autorizado a promover, com
isenção de qualquer impôsto de sêlo ou emolumentos.

Art. 3.0 No caso de desapropriação mediante acôrdo, prevalecerá o prêço de CrS 140.000,00 (cento e quarenta mil cruzeiros), valor da proposta apre~
sentada pelo proprietário, dentro da avaliação procedida p,ela Comissão de
Escolha de Terrenos da 4.0 Região Militar, conforme consta do relatório aPenso
ao respectivo processo, e a ser pago por conta dos recursos da Caixa Geral
de Economias de Guerra.
Rio de Janei_ro, 21 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.O 15.105- DE-21 DE MARÇO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráâo-rnensalista do Serviço
de Fazenda da Aeronáutica, dà Ministério da Aeronáuticà, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição. que lhe confere o artigo 74, letra a, da Cónstituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do SerViçO de Fazenda da
Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na im·
portância de Cr$ 197.400,00 (cento e noventa e sete mil e quatrocentos cru·
zeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pes·
soal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Anexo n.O 13
Ministério da Aeronáutica, do orçamento geral da União para 1944.
Art. 3. 0

:Ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO N. 0 15.106 -

DE

"21

DE

MARÇO

DE

1944

Suprime a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista do
Curso Complementar da Escola Nacional de Agronomia do Ministério da
Agricultura

O Presidente da Rep-ública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica suprimida a Tabela Numérica Súplementar de Extranumerário-mensalista do Curso Complementar da Escola Nacional de Agronomia, da Universidade Rural, do ,Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do Ministério da Agricultura.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15 .107 -

DE 22 DE MARÇO

DE

1944

Autoriza que o Ginásio Nossa Senhora do Bom Conselho~ com sede em
Pôrto Alegre~ no Estado do Rio Grande do Sul~ funcione como colégio
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.108 -

DE 22 DE MARÇO DE 1944

Autoriza que o Ginásio Municipal de Ouro Preto, com sede em Ouro Preto,.
Estado de Minas Gerais~ funcione como colégio

---

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.O 15.109 -

DE

22

DE

MARÇO

DE

1944

Faz pública. a ratificação~ por pa1·te de Cuba~ da Convenção sôbre NaciotuJ:-.
!idade da Mulher, firmada em Montevidéu, a 26 de dezembro de 193.3,.
por ocasião da Sétima Conferência Internacional Americana
O Presidente da República: faz pública a ratificação, por parte do Govêr~
no de Cuba, da Convenção sôbre Nacionalidade da Mulher, firmada em Mon~
tevidéu a 26 de dezembro de 1933, por ocasião da Sétima Conferência Inter~
nacional Americana, conforme comunicação feita à Embaixada do Brasil em
Washington pela União Panamericana, por nota de 21 de dezembro de 1943,
cuj&. cópia- acompanha o presente Decreto.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
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Senhor Encarregado de Negócios :
Tenho a honra de· informar a Vossa Excelnêcia. que, com a data de 15
do corrente mês, foi depositado na União Pahamericana por Sua Excelência
Senhor Embaixador de Cuba, hesta Capital, o Instrumento pelo qual o
0
Govêrno da referida República ratifica a Convenção sôbre Nacionalidade da
Mulher, firmada na Sétima Conferência Internacional Americana, realizada
em Montevidéu de 3 a 26 de dezembro de 1933.

o referido instrumento de ratificação tem a data de 26 de novembro
de 1943.
Em cumprimento ao dispôsto no artigo 2. 0 da supra citada Convenção,
apraz-me transmitir a Vossa Excelência esta informação solicitando, ao mes~
mo tempo, que se digne de levá-Ia ao conhecimento do Govêrno brasileiro.
Aproveito a oportunidade para renovar ·a Vossa Excelência os protestos
de minha subida estima e dsitinta consideração.
Em· 21 de dezembro de 1943.
Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Lobo,
Encarregado de Negócios do Brasil.
Embaixada do Brasil Washington, D. C.
a) L. S. Rowe, Diretor Geral.

DECRETO N. 0 15.110 -

DE

22 DE MARÇO DE 1944

. Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão
do Material, do Ministério da Agricultura, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Material, do
Departamento de Administração, do Ministério da Agricultura:
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 152 .400,00 (cento e cinqüenta e dois mil e quatrocentos
cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação H
Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS - Mensalista, do Orçamento de
Ministério da Agricultura para 1944.
Art. 3. 0

~ste

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56."'
da República .
GETULIO VARGAS,

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 0 15. 111 -

DE 22 DE MARÇO DE 1944

JJochrr-a. sem efeito a autorização conferida ao cidadão brasileiro Artur de
Oliveira Regis pelo Decr;to n.0 13.477, de_ 24 de setembro de 1943,
para pesquisar quartzo no município de Sento Sé, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usz.ndo da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de jr.<neiro de 1940 (Código ele Minas), decreta.:
Art. 1.° Fica dedarsda sem efeito a autorização conferida ao cidadão
bàJ.sil.eiro Artur de Oliveim Reeis nela Decreto número treze mil quatroC"entoo< e r;etent::~ e ~,ete (13 .4-77-), d.e vinte e qUatro (24) de setembro de
mil novecentos e q~::;.•renta e três ( 1943). p<>•ra pesquisar quartzo em terrenos situsdo01 no loca1 deo•omin3do TVIimoso, no distrito de Ouro Branco,
munic:ípio de Sento Sé, do Estado da Bahia.
Art.

?.. 0 R:;vo:;:'l.tr:~se as dk~)o:dçÕ:2'c; ew cc;ntri:rio.

Rio de ]<>.·r:.eiro, 22 t"c~ março de 19":!.':., 123.0 dn Indep:.;ndência e 56. 0

d2 Repúblic:;o..
GETULIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 15.112 -DE 22 DE
Concede a

M~RÇO

DE 1944

Compnnhia de Argilas Industriais Limitada
funcionar como emprêsa de mineração

autorização

para

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~I'ei n,0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), ~ecreta:
Art. 1.0 É concedida à Companhia de Argilas Industriais Limitada,
sociedade por quotas de responsabilidade lir11itada, com sede na Capital do
Estado de São Paulo, autorização para funcionai- como emprêsa de mineração, de acôrdo co:rv o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 do Decreto~lei n,0 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade
obrigada R cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que
vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles,
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DECRETO N. 0

15~

113 -

DE

22 DE MARÇO DE 1944

Cortcede à Companhta de Cimento Portland Potí autorização para funci0Tf8tt"
como emprêsa de mineração
O ?residentt da Hepúblic<:'. usando da atribuição que lhe confere o a.rtigo 74. •.etra a d~; Constitutção, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de ianetro de i.94:) (Código de Minas), decreta:
Art

1. <·

É concedida

anôntma com sede

<la.

à Compenhia de Cimento Portland Potí, sociedade

:id.s.•de de Recife, do Estado de Pernambuco,

çâe par:,; fuo(;tonar <:omc emprêsa de mineração de
o ·trt. t· 0 ~ 1° do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de
de Minas) ficG..ncto e mesma sociedade obrigada a•
i~i~· ., regulameutr;~ em vigor ou que vierem a vigorar

autoriza~

acôrdo com o que

di~

janeiro de 1940 (Código
cumprir integralmente

a&

sôbre o objeto da referida

alltonzação.
Art

2.0

Re'/<Jgam-se as disposições em contrário.

Rh de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúbhr::a.
GETÚLIO VARGAS .
Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 15.114-- DE 22 DE MARÇO DE 1944
Retifica o art. 1.0 do Decreto n. 0 12.771, de 30 de junho de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica alterado o artigo primeiro ( 1.0 ) do decreto número doze
mil setecentos e setenta e um (12. 771), de trinta (30) de junho de mil
novecentos e quarenta e três ( 1943), que passará a ter a seguinte redação :
·Fica autorizado o cidadão brasileiro Ivan Martins de Andrade Reis a pesciuisat· cassiterita e associados numa área de cento e um hectares e oitenta
e cinco ares ( 101,85 h a), situada nos lugares denominadoS Fazenda do
Fumai e Sítio do Pasto, distrito e município de Resende COsta, do Estado
de Minas Gerais, área essa delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a cento e çinqüenta e cinco metros (155 m), rumo magnético trinta
e dois graus noroeste (32° NW) da sede da fazenda do Fumal e os lados,
a partir dês se vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
mil qu;;ttrocentos e setenta metros (1.470 m), setenta e cinco graus sudeste
(75°SE); mil seiscentos e dez metros (1.610m), cinqüenta e oito graus sudoeste (58° SW); mil e cem metros (1.100 m), quinze grauS noroeste (15°
NW); duzentos e oitenta metros (280m), cinqüenta graus nordeste (50° NE).
Art. 2.0 A presente retificação de decreto fica sujeita ao pagamento da
taxa de cento e quarenta cruzeiros (Cr$ 140,00), correspondente ao acréscimo da área de treze hectares e dez ares (13,10 ha), na forma do art. 17
do Código de· Minas.
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Art.. 3.0 O título a que alude a presente retificação terá como seu
uecessário complemento uma via autêntica dêste decreto.

Ar. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GE'fULIO

VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0

15. 115 ~DE 22 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Thomaz Marinho de Albuquerque Andrade
a' pesquisar calcáreo no município de Tomazina, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da e.tdbuicão que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Dec;eto~lei n.ó 1. 985. dE! 29
de janeiro de 1940 {Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autol"izado o cidadão brasileiro Thomaz Marinho de Albuquerque Andrade a pesquisar calcáreo numa área de quatrocentos e quarenta e três hectares, cinqüenta e três ares e noventa centiares ( 443,5390
ha) situada nos imóveis Barra Mansa e Barra Grande, distrito e muni·
d.pio de Tomazina, do Estado do Paraná, área essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a novecentos metros (900 m), rumo
cinco graus noroeste (5° NW) da confluência do ribeirão Barra Mansa
no rio das Cinzas e. cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos: quatrocentos e quarenta e cinco ( 445 m), oeste
(W); três mil trezentos e sessenta metros (3.360 m), norte (N); mil e
sessenta metros ( 1. 060 ·m), leste (E); mil quatrocentos e setenta e cinco
metws (1.4-75 m), trinta e oito graus sudeste (38° SE); mil duzentos
e oitenta metros ( 1. 280 m), quarenta e cinco graus e trinta minutos sudoeste (4-5°30' SW); quinhentos metros (500 m), quarenta e três graus e trinta
minutos sudeste ( 43°30' SE); mil trezentos e quarenta metros ( 1. 340 m),
quarenta e cinco graus e trinta minutos sudoeste (45°30' SW).
Art. 2. 0 Esta autorização
à.e Minas.

é outorgs;da nos têcmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a ta:xa de quatro mil quat1ocentos e quarenta cruzeiros
(Cr$ 4. 440;00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março· de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

.
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DECRETO N. 0 15.116 -DE 22

DE M~RÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Teixeira Portella a lavrar jazida de dolomita no município de Vassouras, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confj~:~ o
art, 74, letra a, da Constituição e nos têrroos do Decreto-lei n.0 1, 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Teixeira Portella a
lavrár jazida de dolomita em terrenos situados na fazenda Rocha Negra, do
município de Vassouras, do Est9.do do Rio de Janeiro, numa área de dez
hectares e quarenta e cinco ares ( 10,45 ha), delimitada por um trapézio
tendo um dos ·vértices coincidindo com um marco de pedra colocado nu'lla
porteira da estrada municipal de Vassouras para Bonfim, à distância de mil
duzentos e cinqüenta e quatro metros ( 1. 254 m), rumo magnético trinta
graus dezessete minutos sudoeste (30°17' SW) do quilômetro cento e Oezes~
seis (116) mais oitocentos e trinta e oito metros (838 m) da l.i.nha Au.
xiliar -da Estrada de Feno Central do Brasil, entre Governador Portela
e Vassouras, e cujos lados a partir do véri.'ice considerado têm sucesivamente
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos_ e dezesseis
metros (416 m) trinta e um graus nordeste (31° NE), trezentos 8 setenta
e oito metros (378 rn), trinta e três graus sudeste (33° SE), duzentos
metros (200 m) trinta e um graus. sudoeste (31° SW), trezentos e quarenta
e dois metros (342 m) sessenta e oito graus noroeste (68° NW). Esta
auto:dzação é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art, 28 do Código de Minas e dás arts, 32, 33, 34. e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamentemencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher ao9
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68, do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art, 71 do mesmo Código.
Art, 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros

<c,$

60o,oo) .
Art.

7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO 'VARGAS.

Apolonio Sa/eSl.

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

567

DECRETO N.O 15.117-DE 22 DE MARÇO DE 1944
Auto"!'iza o cidadão brasileiro Bertolo Malacarne a pesquisar mica e
ciados no município de ·calatina; do Estado do Espírito Santo

asso~

o Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrm.os do Decreto~ lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decteta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Bertolo Malacarne a pesquisar mica e associados numa ·área de trinta hectares (30 Ha), situada no
lugar denominado Rancho Alto, distrito de Alto Rio Novo, município de
Colatina, do Estado do Espírito Santo e delimitada por um retângulo tendo
um vértice a trezentos e quarenta e dois metros (342 m), no rumo magnético vinte e nove graus sudoeste ( 29° SW) da confluência dos córregos
Rancho Alto e Palmeira e cujos lados que formam o vértice considerado
têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
seiscentos metros (600 m), dezoito graus noroeste (18° NW), e quinhentos
metros. (500 m), setenta e dois graus sudoeste (72° SW).

Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a ta:xa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
AI"t. 4. 0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
.00 R.epúblicà.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.118-DE 22 DE MARÇO DE 1944
Autori.~ra

o cidadão brasileiro Mario Rozal Roberto a pesquisat Aalena e
ciados no município de Ctaio, do Estado do Ceará

a.!so~

O Presidente da República, usando da atribuiçãO que lhe confeie o
art. 74, letra a, da Consti"tuição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
A11:. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mario Rozal Roberto a
pesquisar galena e associados numa área de dezesseis hectares ( 16 ha), si
tuada no lugar denominado Fundão, distrito de Lameiro, município de Crato.
do Estado do Ceará, área essa delimitada por um quadrado de quatrocentos
metros (400 m), de lado que tem um vértice a duzentos e quarenta e quatro
metros (244m), rumo magnético treze graus e trinta minutos sudeste (13°30'
SE) da confluência do riacho da Bebida Nova no rio Batateira e os lados
convergentes nesse vértice considerado, têm os rumos magnéticos de qua·
renta e um graus nordeste (41° NE), e quarenta e nove graus noroeste
( 4g.o NW) respectivamente.
R
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .
.Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
ds. Re:Dública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 15. 1-19 -

DE

22

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Benedito de Souza Godoy, a pesquis<lt' água
mineral no município de Lindoia, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf~re ;)
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado

ó

cidadão brasileiro Benedito de Sousa Godoy

a pesquisar água mineral numa área de dois hectares e noventa e cinco
ares (2,95 ha) situada no imóvel denominado Rio do Peixe, distrito e município de' Lindoia, do Est2.do de São Paulo, área essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a cento e cinqüenta e seis metros ( 156 m)
no rumo magnético sessenta e quatro graus trinta minutos sudoeste ( 64°30'
SW) do marco quilométrico centO e setenta e cinco ( 17 5) da rodovia
Serra Negra-Lindoia e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes compHmentos e rumos magnéticos: 'oitenta e quatro metros (84 m) oitenta e
seis graus noroeste (86° NW), cento e sessenta e dois metros (162 m)
oitenta e seis graus quarenta e dois minutos noroeste (86°42' NW), dezoito
metros e cinqüenta centímetros ( 18;50 m) oito graus vinte e seis minutos
sudoeste (8°26' SW), cento e trinta e um metros ( 131 m), Oito graus sudoeste (8° S~l), vinte e cinco metros (25 m) oitenta. graus quarenta e cinco
minutos sudeste (80°45' SE), quarenta e cinco metros e cinqüenta centímetros (45,50 m) oitenta e oito graus trinta minutos sudeste (88°30' SE),
vinte e um metros (21 m) setenta e três graus vinte e oito minutos nordeste
(73°28' NE), vinte e oito metros (28 m) cinqüenta e três graus trinta
minutos nordeste (53°30' NE), trinta e seis metros (36 m) sessenta graus
sudeste ( 60° SE), vinte metros (20 m) oitenta e três graus trinta e dois
minutos nordeste (83°32' NE), cento e cinqüenta e nove metros (159 m)
trinta e nove graus nordeste ( 39° NE) .
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos est2belecidos no Códigc
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquis:'.l, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 565'
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0

569

15.120-DE 22 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio Alcantara a pesquiSar mica e associados.
p:o município de Resplendor, do Estado de IV!inas Gerais
O Piesidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileim Antonio Alcantara a pesquisar mica e associados numa área de quarenta hectares ( 40 ha), situada
no lugar denominado Córrego do Fernandinho, distrito e município de Resplendor, Estado de Minas Gerais e delimitada por um paralelogramc tendo
um vértice a duzentos e dez metros (210 m), rumo oitenta e quatro graus
noroeste (84° N\IV) magnético da confluência dos córregos Lousada e Pintinho e os lados que partem dêsse vértice com oitocentos metros (800 m)
e rumo cinqüenta graus noroeste (50° NW) magnético, quinhentos metros
(500 m) e rumo vinte e seis graus nordeste (26° NE) magnético.
Art. 2. 0 Esta 8.utorização é outorgnda nos têrmos estabe.iecidos no S.Srl.igo
dB Minas.

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, .pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revcgam-se as disposições em contráric.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GE'fULlO VARGAS.

Apolonio Sales .

DECRE'""tO N. 0 15. 121- DE 22 DE MARÇO DE 1944
Autoriza o. cidadão brasileiro Carlos Dellai a pesquisar quartzo, mica, caulim.
e associados no município de lVIogí das Cruzes, do Estado de São Paulo
O Presidente da RepÚblica, usar::.do da atribuição que lhe ...:<mfete o
art. 74, letn1 a, da Constituição e nos tê1mos do Dec1eto-lei n. 0 1. 985. de 29
de janeiro de 19'!·0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos Dellai a pesquisar
quartzo, mica, caulim e associados numa área de vinte e um hectares (21 ha),
situada na fazenda das Lavras, distrito de Suzana do município de Mogí
das Cruzes, do Estado de São Paulo e delimitada por uma linha poligonal
que tem urri vértice a trinta e dois metros (32 m), rumo quarenta e um
graus nordeste (41° NE) do encontro esquerdo da barragem Palmeiras,
existente no rio das Mortes e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos: cento ·e sessenta e "cinco metros ( 165 m)~·
e sete graus sudeste ( 7° SW), dezessete metros e cinqüenta centímetros
(17,50 m) e oitenta e quatro graus e trinta minutos noroeste (84° 30' NW);.

570

A.'l'OS DO PODER EXECUTIVO

,doze metros (12 m) e seill graus e. trinta minutos sudoeste (6°30' SW),
oitenta e três metros e cinqüenta centímetros (83,50 m) e oitenta e cinco
graus noroeste (85° NW), duzentos e quatorze metros (214 m) e seis
graus e trinta minutos nordeste (6°30' NE); quarenta metros (40 m) e sessenta. e oito graus nordeste (68° NE), oitenta e cinco metros (85 m)
e quarenta e quatro graus sudeste (44° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 19:44, 123.0 da Independência e 56.()
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 15.122- DE 22

DE MARÇO DE

1944

..Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Gomes da Silveira Netto a pesquisar
minérios de ferro, man~anês e associados no município de Mariana,
do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cor:fere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos tênnos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
-de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Gomes da Silveira
"Netto a pesquisar minérios· de ferro, manganês e associados numa área de
cento e trinta e sete hectares e cinqüenta e cinco ares (137,55 ha), situada
no lugar denominado Morro da Mina, distrito de Sa:nta Rita do Durão,
município de Mariana, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por uma
-.linha poligonal que tem um vértice na foz do córrego. Itabira afluente do
rio Piracicaba e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e dez metros (510 m), trinta e
quatro graus sudoeste (34° SW); quatrocentos e quarenta e cinco metros
(445 m), oitenta e cinco graus noroeste (85° NW); quinhentos e vinte
metrOs (520 m), quarenta e cinco graus noroeste (45° NW); mil quinhentos
e oitenta metros (1.580 m) quarenta e cinco graus nordeste (45° NE);
mil cento e noventa metros (1.190 m), quarenta e cinco graus_sudeste (45°
SE); novecentos metros (900 m), setenta e três graus sudoeste (73° SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos n0 Códi.go
de MiP..as.
Art. 3. 0 O título da autorização d~ pesquisa, qúe será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de mil trezentos e oitenta cruzeiros (Cr$
1.380,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0 15.123-DE 22
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DE MARÇO DE

1944

Avtoriza o cidadão brasileiro Oswaldo Ce.:sar Pereira da Silva a pesquisar
quartzo e associados no municfpio de Diamantina, do Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letn1 a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.935. J!õ 29
.de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Oswaldo Cesar Pereira
da Silva a pesquisar quartzo e associados, numa área de cem hectares ( 100
ha), situad<ôl no lugar denomin:?.do Bexiga, distrito de Inhaí, município de
Diamantina, ·do Estado de !IJiinas Qer.ai::;, e delimitada por uma poligonal irregular tendo um vértice a novecentos metros (900 m) no rumo magnético seis
graus sudeste ( 6° SE) da barra do córrego da Bexiga, afluente do rio J equitinhonha, e os lados, <J partir do vértice considerado, o::; seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: novecentos e noventa metros (990 m), oitenta e seis
graus trinta minutos sudeste ( 86°30' SE); mil quinhentos e setenta metros
( 1. 570 m), oito t:"aus trinta n:ünutos sudoeste ( 8°30' SW); quatrocentos e
cinqüenta metros (a,5o rn), oitenta e dois graus sudeste (82° SE); trezentos
metros (300 m), oito graus sudoeste (8° SV/); seteccmtos e cinqüenta metros
(750 m) oitenta e dois graus nOroeste (82° NW) mil e cem metros ( 1.100 m),
oito graus trinta minutos nordeste (8°30' NE); duzentos e noventa e cinco
metros (295 m); vinte e um graus noroeste (21° NW); trezentos e quarenta
metros (340 m), cinqüenta e sete graus noroeste (57° NW); duzentos e trinta
e quatro metros (234m), oitenta e seis graus trinta minutos noroeste (86°30'
NV/); trezentos e dez metros (310 m), oito graus trinta minutos nordeste
{8°30' NE).
Art, 2. 0 Esta sutorização é outorgsda nos tk;:nos e~:tabeleddos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será um:;-. via autêntica
·dêste decreto, pagará a taxa· de mil cruzeiros (CrS 1.000,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de -Fomento da Produção Mineral do Ministério
de Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se. as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944. 123. 0 da Independência e 56.0
de República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales,

DECRETO N. 0 15.124- DE 22 DE il.'lARÇO DE 1944

.Autod:ta os cidadãos brasileiros Paulo Antonio Lorensoni, Carlos Binow e Jayme
Va!detaro a pesquisar pedras semi-preciosas, quartzo e associados no muni~
cípio de Itagu:;;çÚ, do Estado do Espíâto Santo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe;e o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985. de 2Y
de jan~iro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros
:!Klni, Carlos Binow_e Jayme Valdetaro a pesquisar pedras
e associados, numa área de trinta e dois hectares três
(32,032,0 ha) situado no lugar denominado Córrego

Paulo Antonio Lorensemi-preciosas, quartzo
ares e vinte centiares
da Catinga Sobreiro,
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distrito e município de Itaguaçú, do Estado do Espírito Santo e delimitada por
uma linha poligonal que tem um vértice a oitocentos e sete metros (807 m),
rumo quarenta e cinco graus quinze minutos sudoeste (45°15' SW) magnético,
da sede da fazenda de Guilherme Pagung, e os lados, a partir dêsse vértice,
com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e dez metros
(410 m) nove graus sudoeste (9° SVl), oitocentos metros (800 m) oitenta e
um graus noroeste (81° NW), cento e setenta metros (170 m) nove graus
nordeste (9° NE), trinta e dois metros (32 m) oitenta 'e um graus sudeste
(81° SE), duzentos e quarenta metros (240 m) nove graus nordeste (9° NE).
setecentos e sessenta e oito metros ( 768 m) oitenta e um graus sudeste
(81° SE),
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagmá a ta:xa de trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 330,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de ·Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se os di::; posições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 1?.3.0 da Independ&ncia e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sities.

DECRêTO N.O 15.125- DE 22 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão bre.sileiro Bre. •o Soares Ma.ia a pesquisar calcáreo no município de Passos, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da Repúblic<:. usando da atribuição que lhe coHfere J
cut. 74, letra a, da Constituiçãc, e nos t:êrmos do Decreto-lei n. 0 1. 98S. de 29
de janeiro de !.940 (Código de i.\-!inas). decreta:

A>-t. 1.° Fica autorizado o cida.dão ·brasileiro Breno Soares Maia a pesquisar calcáreo numa área de cento e dezesseis hectares ( 116 ha), situada na
fazenda do Córrego Fundo, distrito e município de Passos, do Estado de Minas
Gerais, .e delimitad<'l por uma linha poligonal que tem um vértice a quatrocentos e treze metros (413 m), rumo vinte graus sudoeste (20° SW) magnético da foz do córrego Fundo, afluente do rio São João, e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e dezE'ssete metros (1.017 m) seis graus sudeste (6° SE), quinhentos e trinta e dois
metros (532 m) vinte e sete graus trinta minutos sudoeste (27°30' SW),
seiscentos e cinqüenta e cinco metros ( 655 m) sessenta e dois graus quarenta
e cinco minutos sudeste (62°4·5' SE), oitocentos e cinqüenta e quatro metros
(854 m) trinta e quatro graus nordeste (34° NE), mil cento e noventa e dois
metros ( 1. 192 m) dezessete graus norceste ( 17° NW), quinhentos e setenta
metros (570 m) oitenta e três graus quarenta minutos sudoeste (83°40' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos t&rmos estabelecidos no· Código
de Minas.
Art. 3. 0 O títulao- da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica.·
dêste decreto, pagará a taxa de mil cento e sessenta cruzeiros (Cr$ 1.160,00),
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e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da -Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,. 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.126 -

DE 22 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Borges da J.1..1ota a pesquisar quartzo e pedras
cora.d!ls no município de Teóiilo Otoni, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decrGta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Borges da Mata a pesquisar quartzo. e p_edras coradas numa área dG vintG e cinco hectares (25 ha),
situada no lugar denominado Córrego Volta Bala, distrito e município de Teófilo
Otoni, do Estado de Minas Gerais, delimitada por um quadrado de quinhentos
metros (500 m) de l8.do, tendo um vértice a oitenta metros (80 m), rumo sessenta graus nordeste (60° NE) magnético, da confluência dos córregos Volta
Bala e do Camilo e os lados. que partem dêsse vértice, com rumos sul (S)
e oeste (W) magnéticos.
Art. 2. 0 Esta autori:::ação é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códi.go
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em cqntrário.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.127

~

DE 23 DE MARÇO DE 1944

Cria as 1'abelas Numéâcas Ol·dinárias de Extranumerário-mensalista de diverrws órgãos do Centro •Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômica~, do
Ministério da Agricultura, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, 1etl·a a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, com uma função de arquiteto, referência XVII, e
uma ·de engenheiro, referência XVII, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Superintendência de Edifícios e Parques, do Centro
Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° Fica criada, com duas funções de médico, referência XVII, a
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço :M4-
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clico, do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agron8micas, do mesmo Ministério.
Art. 3.° Fica criada, com uma função de assistente de educação, referência XVII, a Tabela Numéric~. Ordinária de Extranumerário-mensalista
do Serviço Escolar, da Universidade Rural, do Centro Nacional de Ensin~
·e Pesquisas Agronômicas, do mesmo :i'viinistério.
·
Art. 4.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na imP.ortiincia de Cr$ 78.000,00 (setenta e oito mil cruzeiros} .anuais, correrá à
conta da Verba 1 - PessGal, Consignação I! ~ Pessoal Extranumerário, Subconsign8ção OS :i\1ensalistas, do Anexo 14 l\Ainistério da Agricultura,
do orçamento geral da União para 1944.
Art. 5.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua public~ção.
Rio de Janeiro; 23 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS .

Apolonio Salies.

DECRETO N. 0 15.128 -

DE

23 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a venda de bens que menciona e dá outras providênciaa
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, àa Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 3.0 a
4.0, alínea b, respectivamente, dos DecJ·etos-lcis ns. 5.661 e 4.807, de 12 de
julho de. 1943, e 7 de outubro de 1942, decreta:
Art. 1.° Fica o Banco do Brasil S. A., como Agente Especial do Govêrno Federat, autorizado a vender em concorrência pública, duas casas, ins·
talações de um sanatório, garage e respectivo terreno de 55 metros por 48
ditos, localizados na Avenida 20 de Setembro, em Canguassú, Estado do
Rio Grande do Sul, e pertencentes ao súdito alemão João Schwindt.
Art. 2. 0 Os bens a que se refere o artigo anterior serão previamente
avaliados por perito nomeado pelo Banco do Brasil S, A.
Art. 3.0 A concorrência pública de que trata o art. 1.0 obedecerá, no
que lhe fôr aplicável, às normas da Portaria n. 0 144, de 30 de novembro
de 1042, do Ministério ds.• Fazenda·, publicada no Diário Oficial de 3 de dezembro do mesmo ano, e poderá ser anulada sem que caiba contra o ato
procedimento judicial.
Art. 4. 0 O produto dos bens, pagos os impostos e taxas que sôbre o!
mesmos pesam, ficará ·depositado no Banco do Brasil S.A., para os fins
previstos no Decreto-lei n. 0 4.166, de 11 de março de 1942.
Art. 5.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.0 R::wogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de março de 1944, 123.0 da Independ~ncia e 56.0 de.
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.
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DE 23 DE MARÇO DE 1944

Exclui do regime de administração o Colé;Jio Visconde de Pôrto Seguro,
belecido na Capital do Est.;;,do de São [!aula

esta~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra "a", da Constituição, e tendo em vista o dispostO nos arts. 4. 0
e 7.0 do Decreto-lei n, 0 4. 807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.0 parágrafo único, do Decreto~lei n. 0 5.661, de 12 de julho de 1943, d~reta:

Art. t.ó Fica excluído do regime de administração, pelo Govêrno,
o Colégio Visconde de Pôrto Seguro, estabelecido na Capital do Estado de
São Paulo, cessando as atribuições do respecti.vo administrador nomeado por
Decreto de 8 de julho de 194-3.
Art. 2. 0 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de março de 1944-, 123. 0 da Independência
56.0 da República.

•

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.130 -

D"S

23 DE MARÇO DE 1944

Exclui do regio.?e de l'iscalização a Fábrica Rio-Grandense de Adubos e Pron
dutos Químicos S. A., instalada na cidade de Pelotas, no Estado do Rio
Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4. 0
0
e 7. do Decreto~ lei n. 0 4. 807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4. 0 , pa~
rágrafo único, do Decreto~lei n. 0 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:

Art. 1.° Fica excluída do regimen de fiscalização, pelo Govêrno
a Fábrica Rio-Grandense de Adubos e Produtos Químicos S. A., instalada
na cidade de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul, cessando as atribuições do respectivo fiscal nomeado.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições· em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de março de 1944, 123. 0 da Independência e
56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECHETQ N. 0 15. 131 ----'---- DE 23 DE MARÇO ·oE 1944

Autoriza o cidadão brasiieir'o Félix Gervásio a comprar pedras preciosas
O Preslder.te da República, usando da a-tribuição que lhe confere q arti~
go 74, -letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~lei n.O 466, de 4 de··
junho de 1938. decretao:
Art. l,<l Fica autorizado o cidadão brasileiro Félix Gervásio, residente·
em Lagezdo. no E<>tado de Mato Grosso, a c'omprar pedrss preciosas nos têr-
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mo:-: do Decreto-lei n° 466, de 4 de junho de 1938, con9tituindo título deMa
autorização uma ÚB :O.'Utêntica do presente Decreto.
Art. 2. 0

Êste Decreto entrará em vigor na data,de sua publicação.

Art

Rí-0\'')g"am-se as disposições em contrário.

3.''

Riv de Janeiro 23 de ms.rço de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
Rt:pública.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15.132 -

DE

23 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a firma Brasileira ] . C. Araújo & Cia. Lida.
preciosas

a comprar pedras

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.133 -

DE

23 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a firma brasileira Ferreira & Qoeiroz a comprar pedras precio.sas
O heside1~t€ da RepÍlblica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 14, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de 4
de iunhc. de 1938 decreta:
Art. 1.° Fica ~utorizada a firma br~sileira Ferreira & Queiroz, estabe:ecida em Vargem BonitR·. município de Gu1a Lopes, no Estado de Minas Gerais,
·,~ -r:omprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho
de 1938, constttuindo título desta autorização uma via autêntica do presente
-Decreto.
Art. 2. 0
Art

3. 0

Êste Decretq entrará em vigor na data de sua publicação.

Revog-am-se as disposições em contrário.

Rio de Janeho_. 23 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Hepública.
GETÚLIO VARGAS.

A. de Sousn. Costa.

DECRETO N. 0 15. 134 -

DE 23 DE MARÇO DE 1944

D~i;;,~-;;·-d-; utilidade pública uma área de terra, no distrito de S~~~~·~: mu.nidpio de Campinas, Estado de São Paulo, necessária à proteção da um
canal de adução da Companhia Campineira de Tração, Luz e Fôrça, Sociedade Anônima, e autoriza essa Companhia a desapropriá-Ia
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento·.
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DECRETO N. 0 15 .135 -

Toma

~nsubsistente
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DE 24 DE MARÇO DE 1944

o Decreto n. 0 12.319, de 30 de abril de

1~43

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe -eotlíere- o ~r
tigo 74, letra 8 1 da Constituição, decreta:
Artigo Úf!ico. E' tornado insubsistente o Decreto n. 0 12.319, de 30 de.
abril de 1943, em que foi declarOOa de util:idade pública a desapropriaçêo ~&
um imóvel em Bragança, Estado do Pará, pertencente à PrelE..zia de Nos!'!~- Se.~
nhora do Quamá e destinado-&> ex-aquartelamento do 35.0 Batalhão de C~
ç.jl_dores.
Rio de Ja-neiro, 24 de marçc.. dt:. 1944, 123.0 da Independência e 56P daH_epÚ blica.
GETULIO VARGAS,

Eurico G. Dutra,
DECRETO N. 0 15. 136 -

DE

24 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o Ginásio Normal Marista, com sede no Recife, no Est:':ldo de PeF-

nambuco, a funcionar como coléLtio
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.c. 15.137 -

Extingue

DE 24 DE MARÇO DE 1944

car~o

exCedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-R
tigo 74, letra t<, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alíneS n, do Decretolei n. 0 3. 195, de ~4 de abril de 1941, decreta>:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo_ da classe I da carreira de Almo:xarife,
do Quadro I - P:o.rte Permanente, do Ministério da Viação e Obras J;'.úb,licau,

vago em vhtude d::~~ exoneração de Antônio
vendo a dota-ção correspondente ser levada
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em
Rio de Ja,neiro, 24 de março de 1944,
República.

ArtUt de Barros Cavale~n~, .:le:a crédito da Conta Corrente (}o
contrário.
123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
DECRETO N. 0 15'.138 -

DE 27 DE MARÇO- de 1944

DispÕe sôhre o aproveitamento, como extranumerário-diarista, do pessoal que

indica, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

c01·~fere 9

aF·

Art. 1.0 O pessoal da Divisão de Organização Sanitária, do Serviço Nacional de Malária, do Serviço Nacional de Peste, do Serviço Nacional de
Tuberculose, do Serviço Nacional de Febre Amarela e do Serviço de $aúde.
dos Portos, que até 31 de dezembro de 1943 percebia à Conta !ia Verba 3
Col. Leis -

Vol. II

F. 37
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Serviços e Encargos, e da Verba 5 - Obras, etc,, e que não for aproveitado
como extranumerário-mensalista, será admitido na modalidade de extranumerário-diarista, a partir de 1.0 de janeiro do corrente ano, com os salários majorados segundo o critério estabelecido no Decreto-lei n. 0 5, 976, de 10 de novembro de 1943, tomados por base os salários percebidos na data dêsse Decreto-lei.

Art. 2.0 O pessoal do Serviço de Proteção aos Índios, que vem perceb"éndo pela Consignação V -- Outras Despesas com Pessoal, da Verba l ~
Pessoal, e que não for aproveitado como extranumerário-mensalista; será consérvado na situação em que atualmente se encontra, excetuados os serventes,
<;~.ue serão admitidos como diaristas, a partir de 1.0 de janeiro do corrente ano:
Parágrafo único, Tanto os serventes que passam à modalidade de extranumerário-diarista, quanto o pesSoal que continuà percebendo pela Consignação V Outras Despesas com Pessoal, terão os salários majorados segundo
o critério estabelecido no Decreto-lei n.O 5, 976, de lO de novembro de 1943,
tomados por base os salários que percebiam na data dêsse Decreto-lei.
Art. 3.0 ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República ,
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 15.139-DE 27 DE 'MARÇO DE 1944
Criá funções na Tabela Numérica de Extranumerário mensalista do Serviço
Nacional de Malária e dá outras providências
·O· Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere· o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Ficam criadas, a contar de 1 de" janeiro de 1944, na Tabela
Numérica de Extranumerário mensalista do Serviço Nacional de Malária, do
Departamento ;Nacional de Saúde, do Ministério da Educação e Saúde, de conformidade com a relação anexa, as seguintes funções;

17

amanuense auxiliar - referência XIII.
.amanuénse auxiliar - referência XIV.
amanuense auxiliar - referência XV.
6
auxiliar de escritório
referência VII.
21
auxiliar de escritó'rio - referência VIII.
15
auxiliar de escritório - referência IX.
22
.29
auxiliar de escritório - referência XI .
biologista auxiliar - referência XV.
1
cartógrafo - referência XIX.
2
Desenhista - referência VII.
1
desenhista
referência' VIII.
1
desenhista
referência IX.
2
desenhista
referência X.
2
referência XI.
1 - desénhista
2·- laboratarista - referência V.
1 -

ATOS DO PODER EXECUTIVO

1
8
2
11
1
11
4
9
6
12
16
3
5
3
2
1
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laboratarista
referência VI.
laboratarista
referência VII.
laboratarista
referência VIII,
laboratarista
referência IX,
labora:torista - referência X.
laboratarista - referência XI.
praticante de escritório - referência IV,
praticante de escritório - referência V.
praticante de escritório - referência VI,
técnico de laboratório - referência XIII,
técnico de laboratório - referência XV,
topógrafo - referência XIII.
topógrafo - referência XV.
topógrafo auxiliar - referência VII.
topógrafo auxiliar - referência IX.
topógrafo auxiliar - referência XI.

Art. 2.° Ficam criadas, a contar de 1 de janeiro de 1944, na Tabela
·suplementar de Extranumerário mensalista do Serviço Nacional de Malária, do
Departamento Nacional de Saúde, -do Ministério da Educação e Saúde, à.e
conformidade com a relação anexa, as seguintes funções :
1
1

2
2
4
1
1
2

desenhista
referência XII.
desenhista - referência XIII.
desenhista - referência XV.
técnico de laboratório - referência XVIII.
técnico de laboratório - referência XXIV.
topógrafo
referência XVIII.
topógrafo - referência XXI.
topógrafo - referência XXIV.

Art. 3.0 As funções a que se referem os artigos anteriores são exercidas
pelos servidores constantes da relação nominal anexa, a partir de 1 de janeiro
de 1944.
Art. 4.0 A despesa com a execução dêste dec1eeto correrá à conta da Verba I
Pessoal, Consignação li - Pessoal extranumerário, Subconsignação 05
Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Educação e Saúde.
Art. '5.0 l!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo~
gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema,
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DECRETO N. 0 15.140

583

BE 27 DE MARÇO DE 1944

Cria funções na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço
Nacional de Peste, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam criadas, _a contar de 1 de janeiro de 1944, na Tabela
Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de Peste, do
Departamento Nacional de Saúde, de conformidade com a relação anexa, a~
seguintes funções:
1
9

3

6
5
1
3
4
1

25
6

10

4
8
10
1
1

2

Amanuense auxiliar referência XV .
amanuense auxiliar referência XIII.
amanuense auxili<u referência Xll.
auxiliar de escritório - referência XI.
auxiliar de escritório - referência VII.
armazenista - referência XI.
biologista - referência XXI.
desenhista
referência XI.
desenhista referência IX.
estatístico referência VII.
laboratarista
referência XI.
laboratarista referência X.
laboratarista
referência IX.
laboratarista - referência VIII.
laboratarista refeiência VII.
Íécnico de laboratório - referência XV.
técnico de laboratório referência XIV.
técnico de laboratório referência XIII.

Art. 2.0 São exercidas pelos servidores constantes da relação nominal
anexa, a partii de 1 de janeiro de 1944, as funções a que se refere o· ar~
tigo anterior, e mais as seguintes, já existentes na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de Peste:

2
2
1

armazenista - referência VII.
auxiliar de escritório referência VII.
praticante de escritório - referência VI.

Art. 3.° Ficam transformadas, em funções de biologista, referência XXI,
de conformidade com a relação ane}l:a, as atuais funções de tecnologist,fl,
:referência XXI, em número de quatro, da Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de Peste, que continuam exercidas
pelos mesmos ocupantes.
Art. 4.0 A despesa com a execução dêste Decreto correrá . à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignf1ção II - Pessoal Extranumerário, Subcons~gna
ção 05 - Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Educaçao e
Saúde.
Art. 5.0 Êste Decreto entrará em ·vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N.O 15.141 -

DE

587

27 DE MARÇO DE 1944

Cria funções na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista da Divisão de
Organização Sanitária, e dá out-ras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, a contar de 1.0 de janeiro de 1944, na Tabela
Numérica de Extranumerário-mensalista da Divisão de Organização Sanitária,
do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Educação e Saúde de
conformidade com a relação anexa, as seguintes funções:

1
1
3
4
2
1
1

1
1

5

auxiliar de escritório referência XI.
auxiliar de escritório - referência VII,
atendente
referência VII. ·
atendente
referência VI,
atendente
referência IV.
biologista
referência XVII.
desenhista - referência XI.
enfermeiro - referência IX,
laboratarista - referência XI.
servente - referência III.

Art. 2.0 Fica criada, a contar de 1.0 de janeiro de 1944, de conformidade com a relação anexa, a tabela Suplementar de Extranumerário-mensalista
da Divisão de Organização Sanitária, com duas (2) funções de médico, referência XXVI.
.

Art. 3.0 As funções a que se referem os artigos anteriores são exercidas
pelos servidores constantes da relação nominal anexa, a partir de 1.0 de janeiro de 1944.
Art. 4. 0 A despesa com a execução dêste Decreto correrá à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignação 11 - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Educação e

Saúde.
Art. 5.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N.0 15.142

DE

27

DE MARÇO DE 1944

Cria funções na Tabela Numérica de Extranumerário mensalista do Serviço
Nacional de Febre Amarela, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhé confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, a contar de 1 de janeiro de 1944, na Tabela
Numérica de Extranumerário mensB.lista do Serviço Nacional de Febre Amarela, do Departamento Nacional de Saúde, de conformidade coro a relação
anexa, as s-eguintes funções:
1
2
2
5
9
9
3
1
1
6
2
10
14
31
39
76
1
1
2
1
2
3
14
3
4
1
1

amanuense - referência XVIII;
amanuense - referência XVII;
amanuense ·auxiliar referência XVI;
amanuense auxiliar - referência XV;
amanuense auxiEar - referência XIV;
amanuense auxiliar - referência XIII;

armazenista - referência XI~I;
armazenisa - referência XI;
armazenista
referência X;
armazenista - referência IX;
armazenista - referência VII;
auxiliar de escritório
referência XI;
auxiliar de escritório
referência X;
auxiliat· de escritório
referêricia IX;
auxiliar de escritório
referência VIII;
auxiliar de escritório
referência VII;
ca'.tógrafo> auxiliar
referência XVI;
cartógrafo auxiliar
referência XV;
cartógrafo auxiliar
referência XIII;
cartógrafo auxiliar
referência XII;
estatístico
referência XI;
estatístico
referência X;
estatístico
referência IX;
praticante de escritório - referência VI;
praticante de escritório - referência V;
praticante de escritório - referência IV-;
telefonista - referência VIII.

Art, 2.° Ficam criadas, a contar de 1 de janeiro de 1944, de conformidade com a relação anexa, na Tabela Suplementar de Extranumerário mensalista do Serviço Nacional de Febre Amarela, as s-eguintes funções:
1
1
2
2
7

escriturário
referência XV;
escriturário
referência XIV;
escriturário
referência XIII;
escriturário - referência XII;
médico - referência XXIV.

Art. 3.0 As funções a que se referem os artigos anteriores são exercidas
pelos servidores constantes da relação nominal anexa, a partir de 1 de janeiro de 1944.
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Art. 4.0 A despesa com a execução dêste decreto correrá à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignação H - Pessoal Extranumerário, Subconsig~
nação_ OS
Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Educação
e Saúde4
Art. 5.0 ítste decreto entrará em vigór na data de sua publicação, revo·
gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .
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DECRETO N. 0 15. 143 -

DE

27 DE MARÇO DL 1944

Cria funções na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de Lepra, e dá outras providências
O Presidente da RepÚblica, usando da atribuição q,ue lhe confere o artigo 74·, letra a, da Constitmção, decreta:

Art. 1.0 Ficam criadas, a contar de 1 de janeiro de 1944, na Tabela
Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de Lepra, do
Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Educsoção e Saúde, de conformidE.<de com a relação anexa, as seguintes funções:
2
10 -

Auxiliar de escritório - Referência VII
Praticante de escdtódo Referênci~ V

Art, 2.° Fica criada,- a cont.a:r de 1 de janeiro ·de 1944, de conformidade
com a relação z.<nexa, a Tabelé Suplementar de Extranumerário-mensalista do
Serviço Nacional de Lepra, com as segu~ntes funções:

l
1

Auxiliar de escritório -

Referência XIV

3 -

1-i!édico, com o salário de Cr$ 3.500,00 mensais
Médico, com o salário de Cr$ 3, 000,00 mensais

9

Médico, com o salário de Cr$ 4. 600,00 mensais.

3

Médico -

Referêncis XXV.

Art. 3,0 As funções a que ~e referem os artigos anteriores são exerddss
pelos servido;es constantes da relação nominal anexa, a ...artir de 1 de janeiro
de 1944.
Art, 4.0 A despesa com a execução dêste Decreto correrá à conta da
Verba 1 - Pessoa.•l, Consignação II - Pessoal Extranumc.rário, Subconsignação 95 - Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Educação
e Saúde.
Art. 5. 0 Êste Decreto entrru-á em vigor na data -de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 cj.e mm-ço de 1944, 123.0 de Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO V AP.GAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 15.144

DE

27 DE lVIARÇO DE 1944

Cria funções na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista, do Serviço
de Saúde dcs Portos, do Ministério da Educação e Saúde, e dá outras
providênciaS
O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, a contar de 1.0 de janeiro de 1944, na Tabela
Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço de Saúde· dos Portos, do
Departamento Nacionnl de Saúde, seis funções de médico, referência XVI.

Art. 2.0 As funções a que se refere o artigo

ant~rior

são exercidas pelos

servidores constantes da relação nominal anexa, a partir de 1 de janeiro

de 1944.
Art. 3.0 A despesa com a execução dêste Decreto correrá à conta da
Verba 1 - Pessool, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 ~/Iensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Educação e
Saúde.
Art. 4. 0 ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 15.145 -

DE 27 DE

MARÇO

DE 1944

Cria funções na Tabela Numérica de Esxtranumerário-mens.alista do Serviço
Nacional de Tuberculose, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, a contar de 1 de janeiro de 1944, na Tabela
Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de Tuberculose,
do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Educação e Saúde, de
conformidade com a relaçã9 anexa, as seguintes funções:

1

5
1
2
3
2
1
3

auxiliar de escritório
referência XI.
auxiliar de escritório
referência IX.
amdliar de escritório
referência VII.
referência XI.
enfermeiro
enfermeiro
referência IX.
referência VII.
enfermeiro
operador de raio X
referência XVI.
operador de raio X
referência XI.
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Art. 2.° Fica criada, a contar de 1 de janeiro de 1944, de conformi~
dade com a relação anexa, a Tabela Suplementar de Extranumerário-mensalista
do Serviço Nacional de Tuberculose, com as seguintes funções:
1
2 10 -

enfermeiro - referência XIII.
médico - referência XXIV.
médicq - referência XXI.

Art. ·3.0 A~ funções a qtie se referem os artigos anteriores- são exercidas
pelos servidores constantes da relação nominal anexa, a partir de 1 de jan_eiro
de 1944.
Art. 4.0 A despesa 'com a execução dêste Decreto correrá à conta da
Verba 1 . . :. . . . Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Educação e
Saúde.
Art. 5.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
cl~

'R.on{!hlir-"1
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 15.146 -

DE

27

DE MARÇO DE

1944

Exclui dos efeitos do Decreto-lei n. 4. 166, de 11 de março de 1942, a pessoa:
de nacionalidade italiana que menciona e dá outz-ns p:tovidências
0

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, le1:r::~ a. da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 ·
0
e 7. do Decreto-lei n. 0 4. 807, de 7 de outubro de 1942, e no art, 1.0 do
Decreto-lei n. 0 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art.· 1.° Ficam excluídos dos efeitos do Decreto-lei n. 0 4.166, de 11 de
março de 1942, os bens e direitos pertencentes à Princesa Dona Teresa Cristina, Baronesa de Taxi, nascida Princesa de Saxe Co burgo e Gota.
Art. 2.° Fica o Banco do Brasil S. A. autorizado a restituir as importâncias depositadas no mesmo Banco e vinculadas em virtude do disposto no
art. 3.0 do DecJeto-lei n. 0 4.166, de 11 de março de 1942.
Art. 3° 'tts1.e Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS .
A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 15.147 -

DE

27

DE

MARÇO

DE

1944

Aprova o Regulamento dos Quad:;os de Enfermeiros e Manipuladores, especialistas do Serviço de Saúde do Exército
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento, que com êste baixa, dos Quadros
de Enfermeiros e Manipuladores, es·pec1alistas do Serviço de Saúde do Exército, assinado pelo General de Divisão Eurico Gaspar Dutra, Ministro de
Estado da Guerra.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123. 0 da Indepenàência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Earico G. Dutra.

REGULAMENTO DOS QUADROS DE ENFERMEIROS E !.~ANIPULA
DORES, ESPECIALISTAS DO SERVIÇO DE SAúDE DO EXÉRCITO
CAPíTULO I
DOS ENFERMEIROS E MANIPULADORES, ESPECIALISTAS DO SERVIÇO DE SAÚDE DO
EXÉRCITO, SUAS GRADUAÇÕES E S:TUAÇÃO

Art. 1.0 Os Quadros de Enfermeiros e :Manipuladores, especialistas do
Serviço de Saúde do Exército, serão constituídos pelos enfermeiros, manipuladores de radiologia, manipuladores de laboratório e manipuladores de farmácia, em s"erviço nos Hospitais, Instituto Militar de Biologia, Laboratórios~
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Sanatórios, Postos de Assist&ncia e nas Formações Sanitárias clos Arsenais, dasFábricas, d2s Itscolas e demais e::;tabelecimentos militares, constituindo, cada
um, quadro único, com as denominações de "Quadro de Enfermeiros do Exér.
cito", "Quadro de Manipuladores de Radiolagia do Exército", "Q(zadro de
Manip11ladores de Laboratóâo do Exército", "Quadro u.'e Manipilladores de
Farmácia do Exército".
Parágrafo único. Só os esp~cialistas dos Quadros acima reÍc-'I'idos e que
tenham o curs·o d:; E. S. E. são considerados especialistas do Serviço de
Saúde do Exército, sendo os sargentos, cabos e soldados enfermeiros e padioleiros das Enfermarias Regimentais e Unidades de Tropa ·.de Saúde considerados especialistas do Serviço de Saúde das Annas, das respectivas unidades
e {j,ra.r:tdes unidades.
Árt. 2. 0 Os enfermeiros e manipul8.dores a que se refere o presente
Regulamento terão a segdnte hierarquia: 1. 0 sargento, 2.0 sargento e 3. 0 sar.
gente
Art. 3. 0 Em cada Hospital haverá um enfermeiro chefe. Os enfermeiros
chefes. terão a graduação de 1.0 sargento no Hospital Central do Exército, na
Policlínica Militnr, no Hospital de Isolamento e nos Hospitais de 1.a classe,
de 2.0 sargento, nos Hospitais de 2. 8 , 3.a e 4.a clas-se3, no Hospital Convalescente
Campo Belo. no Sanatório Militar de Itatiaia e no S. S. da Escola Militar.
§ 1. 0 IVIanipuladores de Radiologia O Hospial Central do Exército
e a Policlínica Militar, terão 1.0 sargento dessa especialidade.
§ 2. 0 Mani'puladores de Laboratório O Instituto Militar de Biologia e
o Hospital de Isolamento terão 1. 0 sargentos dessa especialidade.
§ 3. 0 Manipuladores de Fnrmácia Os Laboratórios Químico Farmacêutico Militar e Farmácia Central terão 1.0 sargento des-sa especialidade.
Art. 4. 0 O número de E-nfermeiros e manipuladores de que trata êste
Regulamento será fixado anualmente pelo J\li:inistro da Guerra, mediante proposta do Diretor de Saúde do Exército, tendo em vista as necessidades e os
dispositivos do Serviço de Saúde em tempo de paz.
Art. 5.0 Os enfermeiros e manipuladores das Quadros de que trata o
presente Regulamento serão subordinados aos Hospitais, Estabelecimentos, Repartições, etc., onde servirem, por onde serão reengo.jaclos, segundo a legislação vigente, sendo da competência da Diretoria de So::úde do Exército, as
nomeações, classificações, transferências, promoções de sarg~ntos, escrituração
dos assentamentos e demais assuntos a êles referentes.
Parágrafo único. As cadernetas dos GSpecialistas acima referidos serão
escrituradas, s~gundo as disposições regulamentares, pelos Hospitais, Reparti~
ções, Estab-2lecimentos, etc., onde servirem sendo remetidas, semestralmente,
~ Diretoria de Saúde do Exército, un~a das vias da fôlha àe alterações, organizada segundo as õisposições vigentes.

CAPÍTULO II
RECRUT/:MENTO

Art. 6. 0 O ingresso nos Quadros de Especialista.s de que trata o art. 1.0
do presente Regulamento será fl'lito perante aprovação ncs -respectivos cu-rsos,
segundo o Regulamento da Es-cola de Saúde do Exército.
Art, 7 .O A matrícula na Escob de Saúde do Exército, nos cursos de enfermeiros, manipuladores de radiologi2, manipuladores de labomtório e manipuladores de farmácia se realizará mediante concurso, na fonnn 'estabelecida
no Regulamento da mesma Escola.
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Pa:rágrafo único. Os l.os e 2.os sargentos comp1·eendidos no art. 234, da

Lei do Serviço I1J!ilitar, poderão ser matriculados nos curws 2C<ima desde que
se sujeitem à inclusão no respectivo quadro, com a graduação de 3.0 sargento
e façam declaração escrita no ato da ·in:)crição no concurso.·

CAPÍTULO III
NOMEAÇÕES
0

Art. 8. A nomeação para os Quadros de Espacialistas de que trata o
presente Regulamento será feita no pôsto d.: 3.0 s<:~>gento, por ato da Diretoda de Saúde do Exército, mediante proposta da 1.o. Seção da mesma Dire.
teria, dentre os candidatos aprov2dos nos respectivos cursos da Escvla de
Saúde do Exército, obse1·vada rigorosamznte a ordem de classificação obtida
nos mesmos cursos.
§ 1.0 Os militares nomeados para os Quadros de que trata o presente
Regulamento serão excluídos da unidade de tropa ou contingente a que pertencem.
§ 2.0
Em igualdade de condições na classificação terão preferência os
militares sôbre os civis, e entre os militares, os mais antigos de praça e ainda
em caso de igualdade, os de mais idade.
Entre os civis, em caso igualdade, terão preferência os de maior tempo
de serviço milita-r, e, ainda em caso de igualdade, os de mais idade:
Art. 9. 0 As promoções de sargentos, no Quadro de que trata o pre,sente Regulamento, serão feitas pelo Diretor de Saúde do Exército, mediante
proposta do chefe da t.o. Seção da referida Diretoria, na proporção de 2 terços
por merecimento e um terço por antiguidade.
~ 1.0
A p;:omoção dos s~rgentos nos Quadros de que trata o presente Regulamento não constitui prêmio ou recompensa pelos serviços prestados, mas
sim, seleção dos julgados mais aptos no desempenho das funções da graduação imediata .
'
!l 2. 0 Para ser promovido nos Quadros, mesmo por antiguidade, não basta
atingir o número 1 do respectivo quadto, é preciso que o especialista reúna
condições de idoneidade moral, competência profissional, capacidade física,
conduta e interstício.
3 3.0 A capacidade física será ap:ceciada por inspeção de saúde, Nenhuma promoção poderá ser feita sern a prévia inspeção de saúde,
§ 4. 0 O interstício para promoção será de 12 mêses pam os los. sargentoS e 6 mêses para os 2os. e 3os. sargentos.
§ 5.0 A antiguidade para a promOção ser-á contada da dz.ta da prom~ão na graduação anterior ~ para promoção a 2.0 sargento a antiguidade
a o_tender é a dB.ta da tl(:meação para quadro, ob:õ!dedda a classific2ção no
curso.
§ 6. 0 São condiçC,es para promoção por· merecimento:
a) espírito d2 disciplina,' boa conduta civil e milits.r;
b) nítida r:::omp:eensão dos deveres, zêlo, cledicc:ção e assiduidade ao ser4

viço;
c) competência;
d) se:rviço de gue:rra e cabal de:-empenho em comissões importantes;
e) grau de aprovação no curso;
i ) capacidade física;
g) tempo de serviço efetivo no Exército,
§ 7. 0 Nos dbs 1.0 de março e 1.0 de Setembro de cada ano os Comandar.:=es e Diretores de Estabelecimentos enviarão à Diretoria de Saúde do
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Exército uma informação confidencial sôbre sargentos dos Quadros de que trata
o pre1>ente Regulamento e servindo sob suas mdens referentes às letras a, b,
c e d do parágrafo a·nterior.
a) nos casos de transfer&ncia antes daquelas datas, uma informação nas
mesmas c'ondições enviadas à Diretoria de Saúde, 15 dias ap6s o desligamento
do sargento.
Art. 10. Os enfermeiros antigos, pertencentes ao respectivo Quadro, po~
derão ser promovidos à graduação i:mediat<o. sem que hajam sido aprovados
no respectivo curso da Escola de Saúde do Exército.

CAPÍTULO V
ENGAJAMENTO -

REENGAJAMENTO -

PERMANÊNCIA

Art. 11. Ü<> sargentos especialistas dos Quadros de que trata o presente
Regulamento serão considerados engajados por 3 anos a contar da data da
nomeação para o respectivo quadro e terão reengajamentos sucessivos, de
2 em 2 anos, até o limite de 45 anos de idade, uina vez que satisfaçam aa
demais disposições da Lei do Serviço Militar.

CAPíTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. Os especialistas dos Quadros do Serviço de Saúde, de que trata
o p_resente Regulamento poderão se'r transferidos de um para outro hospital,
Laboratório ou estabelecimento, etc., por necessidade do serviço, a juízo do
Diretor de Saúde do -Exército.
Art. 13, Os sargentos dos quadros de que trata o presente Regulamento
são inteiramente equiparados aos Sub~Tenentes e sargentos das armas da
mesma g:raduação e terão as vantagens e regalias inerentes às respectivas
graduações.
Art. 14. Os especialistas usarão os uniformes estabelecidos no Regula~
menta de Uniformes do Pessoal do Exército.
Art. 15. Terminados os cursos da Escola de Saúde do Exército, os especialistas de que trata o presente Regulamento receberão um diploma do
respectivo curso.
§ 1. 0 O distintivo dos manipuladores do laboratório será um microscópio, com a ocular voltada para a esquerda, com 0,04 de altura por 0,017 de
largura.
Art. 16. Oz diplomas de Enfermeiros, de Manipuladores de Radiologia
e de Manipuladores de Laboratório e- Manipuladores de Farmácia, expedidos
pela Escola de Saúde do Exército, bem como os das enfermeiras diplomadas
pelas Escolas de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, por sua legislação
subordinada ao Ministério da Guerra, serão reconhecidos idôneos em qualquer
outro departamento governamental. Não ficam as respectivas escolas sujeitas à equiparação e fiscalização prevista no Decreto n.0 20.109, de 15 de
junho de 1931, conforme já estabelecia o art. n.0 33 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 21.141, de 10-3-32.
§ 1.0 Essas Escolas terão fiscalização permanente ciu Di:·etorio de SaúdE
do Exército para onde anualmente serão remetido~ os programas de ensino
elaborados pelas respectivas congregações, para a necessária aprovação.
§ 2.0 Os diplomas de especialistas de que trata o artigo acima e OE
da Cruz Vermelha Brasileira, facultam o exercício da profissão, no meio Givil
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em qualquer parte do território nacional, uma vez registrados na Diretoria
de Saúde do Exército.
Art. 17, A8 atribuições e deveres dos especialistas enfermeiros e manipuladores dos Quadros do Serviço de Saúde, são consignadas nos Regulamentos dos Estabelecimentos em que servirem e demais dispositivos de lei que
!hes digam respeito.

DISPOSIÇÕES TRANSITóRIAS
Art. 18. Os enfermeiros nomeados para o Hospital Central do Exército,
antes do Decreto n.O 15.230, de 31 de dezembro de 1921 e em virtude do Decreto n. 0 8.647, de 31 de m"arço de 1911 e Lei n.O 4.242, de 1921, continuarão com as vantagens concedidas em leis anteriores, apenas no que respeita
a vencimentos e graduações.
''
Art. 19. Os manipuladores de laboratório e manipula dores de farmácia não compreendidos na letra c do artigo 131 do Código de Vencimentos e Vantagens dos l\Ailitares do Exército, aprovado pelo Decreto-lei n. 0 2.186,
. de 13 de maio de 1940, terão as vantagens da letra d do art. 132, do mesmo
Código.
Art. 20. Os alunos da Escola de Saúde do Exército, dos cursos de enfermeiros e manipuladores de que trata o presente Regulamento, que foram
sargentos, cursarão a mesm:a Escola com as vantagens e vencimentos que tiverem no momento da matrícula. Os soldados e civis, terão a graduação, vencimentos e vantagens correspondentes aos cabos,
Art. 21. Os militares matriculados na Escola de Saúde do Exército nos
-cursos de enfermeiros e manipuladores dos quadros de que trata o presente
Regulamento serão agregados às respectivas unidades, até a conclusão do curso.
Parágrafo único. Os alunos, que sendo soldados, foram matriculados com
a graduação rlf> cabo, uma vez desltgados da Escola de Saúde do Exército, sem
concluir o cursa e os reProvados. perderão essa graduação e serão mandados
apresentar à teGoectiva Unidade.
Art. 22. Os atuais sargentos-ajudantes dos Quadros existentes continuarão no gôzo dos seus direitos assegurados pela legislação em vigor,
Art. 23. Êste Regulamento entrará em vigor na data de sua publica, ção, ficando revogado o aprovado pelo Decreto n.0 21. 141, de lO de março de
1932, bem como tôdas as instruções, avisos ou quaisquer prescrições regulamentares que contrariem total QS parcialmente as disposições nêste prescritas. - Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 15.148- DE 27 DE MARÇO DE 1944

Cria funções na Tabela Nu'mérica Ordinária de Extranumerát'io-mensalista·
do Estabelecimento de Material de Intendência de São Paulo, do Mirústério da Guerra, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo_ 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranume·
rio-mensalista do Estabelecimento de Material de Intendência de São Paulo,
da Subdiretoria de Material de Intendência do Exército. da Diretoria de Intendência do Exército, do Ministério da Guerra, duas funções de contabilista-
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-auxiliar, referênda XII, seis de auxiliar de escritório, sendo uma referência
.X, uma referência IX, duas referência VIII e duas referência VII, e 'uma
·de porteiro, !'eferência IX.
Art. 2. 0 A desPesa com a execução do disposto nêste Decreto, na importância de Cr$ 70.800,00 (setenta mil e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, ·'Subconsignação 05 - Mensalistas, do (;.nexo n. 0 17 - Ministério da
Guerra, do orçamento geral da União para 1944.
· Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
·da República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.O 15.149

DE 27 DE MARÇO DE 1944

·Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista do HosPital
Mifitar de Belém, do Ministério da Guerra, e dá. outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica crh.tda, com uma função de porteiro, referência IX, a
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Hospital Militar de Belém, da Diretoria de Saúde do Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto correrá,
no presente exercício, à conta de destaque da parcela de Cr$ 7. 800,00 (sete
-mil e oitocentos cruzeiros) da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extra:Oumerário, Subconsignação 08 Novas admissões etc., Anexo n.0 17
Ministério da Guerra, do orçamento geral da União para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de· março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
11a República .
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 15.150 -

i:JE 27 DE MARÇO DE 1944

Altera as Tabelas Numéricas; Ordinária e Suplementar, J'ê Extranumerário..
mensalista do Serviço de Economia Rural, do Ministério da Agricultura,.
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letr'a a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, de conformidade com a relação anexa na Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensaliSta do Serviço d~ Economia
Rural, do Ministério da Agricultura, treze :funções de praticante de escritório,
Teferência VI.
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Art. 2.° Ficam suprimidas,, de conformidade com a relação anexa, na Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista do mesmo Serviço,
duas funções de escriturário, sendo uma referência XV e uma referência XII,
e duas de inspetor, sendo uma referência :'[X e uma referência XVII.
Art. 3.0

A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na im-

portância de Cr$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos cruzeiros) anuais, eor-

rerá à conta da. Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS ::---- Mensalistas, do AnexO n. 0 14 - Ministério da Agricultura, do orçamento geral da União para 1944.
Art. 4.0 Êste- Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e. 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0 15.151 -

DE

27

DE MARÇO DE

1944

Cria, na Tabela Numérica de Extranumerário mensalista do Serviço de
teção aos indios, diversas funções, e dá outras providências

Pro~

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N. 0 15. 152 -

DE

27

DE MARÇO DE

1944

Dispõe sôbre o aproveitamento, como extranumerário diarista, do pessottl
que indica, e dá outras proividtmcias
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.153 -

DE

27

DE MARÇO DE

1944

Aprova projeto e orçamento de 28,5 Km da rodovia "Central do Ceará''

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artig_o 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único . Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 2, 195. 199,00 (dois milhões cento e noventa e cinco mil cento e
noventa e nove cruzeiros), que com êste baixam, rubricados pelo Diretor da
Divisão de Orçamento do- Departamento de Administração do Ministério da
Viação e Obras Públicas, para a construção em prosseguimento de uma ex~
tensão de 28,5 Km da rodovia 1'Central do Ceará", compreendidos no trecho
Senador Pompeu~ Pedra Branca.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO

VARGAS .

João de Mendonça Lima..

DECRETO N. 0 15. 154 -

DE

27

DE MARÇO DE

194-4

Aprova projeto e orçamento de um trecho de 39,66 Km da rodovia CaruarúCampina Grande

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 4.048.000,00 (quatro milhões, quarenta e oito mil cruzeiros), sendo
Cr$ 2 .493. 000,00 de pessoal e Cr$ 1. 555.000,00 de material, que com êste
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento
d9 Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a cóns-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

6H

trução de 39,66 Km da rodovia Caniarú-Campina Grande, entre os MK 42 e
MK 81, compreendendo partes dos trechos Gravatá-Bodocongó e BodocongóQueimadas, Estados de Pernambuco e Paraíba.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56!'
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.155 -

DE

27 DE MARÇO DE 1944

Autoriza que o Ginásio Iguassú, com sede em Curitiba, no Estado do Paraná,
funcione como colégio
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.156 -

DE

28 DE MARÇO DE 1944

Aprova, com modificações, os novos Estatutos da Companhia "Vitória", bem
como o aumento do seu capital
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 ·15.157 -

DE

28 DE MARÇO DE 1944

Concede à sociedade anônima Repúblic Pictures do Brasil, Inc. autorização
para funcionar na República
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15. 158 -

DE

28 DE MARÇO DE 1944

Aprova os novos estatutos da 'Companhia Internacional de Seduros
Não foi publicad~ ainda no Diário Oíicial por falta de pagamento. ·

DECRETO N.O 15.159 -

DE

29 DE MARÇO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea _iz, do Decreto-lei n. 0 5.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 52 (cinqüen.ta e dois) cargos da classe C
e 14 (quatorze) da classe B, da carreira de Artífice, do Quadro Suplementar,
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do Míms'tério· da Guerra, vagos, os primeiros em virtude aa aposentaaona

de Anselmo dos Santos e Francisca Maria dos Santos, do falecimento de
Aristides França e da promoção de Adão Vilela Vargas de Andrade, Álvaro
Pacheco da Silva, Amarília de Lima Câmara, Amaro Braga do Nascimento,
Arísi6 Monteiro, Arlindo J oaquím de Lemos, Armindo Luiz da Fonseca,
Bernardo Manuel da Silva, Carlos de Freitas Rodrigues, Djair Pereira de
Moura,

Donária

Pereira

Freire,

Emídio

Antônio

Ferreira,

Francisco

das

Chagas Macário, Gonçalo Correia Pimentel, Heitor Ornar Castilhos, Herotildes
Nunes de Oliveira, Inácio Alves dos Reis, Iramaia Cascão, Isolino Alves da
Cunha, Joaquim Tolentino Ferreira, ]argelino Rabelo de Carvalho, José
Francisco Machado, José Hermógenes de Lima, José Pereira da Silva, José
Tomé, Jurandir Tavares dos Santos, Juvenal José de Oliveira, Luiz Con~
ceição Filho, Luíza Vieira, Manuel Afonso, Manuel Ribeiro dos Passos, Manuel Severiano Moreira Filho, Marino Moreira, Matias Gomes dO Rosário,
Milton Monteiro de Vasconcelos, Mudlo Francisco Machado, Nésio Serrão
de Azevedo, Nestor Leodegário -de ·Oliveira, Odete de Castro Nascimento,
Olí Fernandes de Oliveira, Orlando Teododco da Silva, Pedro Alves Ferreira, Sebastião Pereira da Silva, Sebastião Rodrigues Fortes, Ubirajara Firmino Gonçalves, Urides Cândido do Nascimento, Valdemar Borges e Valdemiro Bertoldo Teles, e um cargo vago anterior ao Decreto~ lei n. 0 2. 522,
de 23 de agôsto de 1940, e os segundos em virtude da promoção de Alberto
Silva, Antônio da Silva Veloso, Carlos Scaliso, Djalrna dos Santos Chaves,
Edmundo Eugênio da Rosa, Hélio Teodoro Cabral, Italino Luiz da Silva,
Mário Lopes da Costa, Mário Sampaio, Maximino Gonçalves, Nilton dos
Santos, Otávio Gualberto de Menezes, Pascoal Filardi e Paulo Pinheiro, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art, 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 29 de março de 1944,_ 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G, Dutra.

DECRETO

N." 15. 160 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimidO 1 cargo, em comissão, de Administrador, padrão
B, do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da
aposentadoria de Deusdedit Cordeiro Efen, ficando sem aplicação a dotação
correspondente .
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123, 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 15.161 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Cóncede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso gwasial do Ginásio São José, dom sede em Fortaleza, no Estado do Ceará
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15. 162 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

. -Concede reconheCimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio ]uvenal de Carvalho, com sede em Fortaleza, no Estado
do Ceará
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15. 163 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente~ ao curso ginasial
Imaculada Conceição, com sede em Corumbá, no Estado de Mato Grosso
Não foi publicado ainda no Diário Oficiai por falta de pagamento

DECRETO N. 0 15 .164 -

DE

29

DE

MARÇO DE 1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Moderno, com sede em Belém, no Estado do Pará
Não foi publicado ainda no Diárià Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.O 15. 165

DE

29

DE

MARÇO

DE

1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Batista Fluminense, com sede em Campos, no Estado do
Rio de ] aneiro.
Não foi publicado ainda no Diário Oficiai por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.166

~. DE

29 DE MARÇO

DE

1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio de Ca.ruaru, com sede em Ca.ruaru, no Estado de
Pernambuco.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 0 15.167 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial dO Ginásio SS. Sacramento, Com sede em Maceió, no Estado de
Alagoas
Não foi publicado ainda no Diário Oficia:! por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.168 -

DE 29 DE MARfVl

mr.

1Q44

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso gina;.
sial do Ginásio de São José, com sede em Maceió, no Estado de Alagoas
Não foi publicado ainda no Diát"io Oiicia1 por falta de pagamento.

DECRETO

N. 0

15.169 -

DE

29 DE MARÇO DE 19·".4

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso gimt-

sial do Ginásio Dom Feliciano, com sede em Gravataí, no Estado do
Rio Grande do Sul
Não foi publicado ainda no. Diário Oficia1 por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.170 -

DE

29 DE MARÇO DE 1944

' ao curso ~inaConcede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente;
sial do Ginásio São José, com sede em Canoas, no Estado do Rio Grande
do Sul
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta. de pagamento.

DECRETO N. 0 15. 171 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Co"ncede' reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso gina.~
sial do Ginásio Nossa Senhora Auxiliadora, com sede em Vit6ria, no

Estado do Espírito Santo
Não foi publicado aind8 no Dí;Vio Oficia1 por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.172 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Cóncede equiparação, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasia
do Ginásio Muniz Freire, com sede em Cachoeira de Itapemirim 1 t1<
Estado do Espírito Santo
Não foi publicado ainda no D.iário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.0 15' .173 -

DE

29 DE MARÇO DE 1944

Autoriza, o Ginásio Municipal de Castelo, com sede em Castelo, no Estado
do. Espírito Santo a funcionar como coiéaio
Não foi publicado ainda no Diário Oficia'l por falta de p;;.gamento.

DECRETO N. 0 15.174 -

DE

29 DE MARÇO DE 1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial

do Ginásio Belmiro Cesar, com sede em Curitiba, no Estado do Paraná

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO

N. 0

15.175 -DE 29 DE MARÇO DE 1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente~ ao curso ginasial do Ginásio Marcelino Champagnat, com sede em Curitiba, no Estado
do Paraná
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.0 15.176-

DE

29

DE

MARÇO

DE

1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Divina Providência, com sede em Curitiba, no Estado
do Paraná
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO

N. 0

15.177 -

DE

29 DE MARÇO DE 1944

Concede equiparação, sob regime de inspeção permanente, ao curso IJÍna.sial
do Ginásio .Paranaense, Seção Feminina, com sede em Curitiba, no. Estado do Raraná
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.178- DE 29 DE MARÇO DE 1944
Autoriza o Ginásio Padre Machado, com sede em Belo Horizonte, no Estado
de Minas Gerais a funcionar como colégio
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 0 15. 179 -

DE

29

DE

MARÇO

DE

1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasitil

do Ginásio Nossa Senhora das Lágrimas, com sede em Uber!ândia, no
Estado de Minas Gerais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.0 15.180 -

DE

29

DE MARÇO DE

1944

Concede reconhecimetito, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Pio XI, com sede em Manhumirim, no Estado de

Minas Gerais
Não foi publicado aind8. no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15. 181 -

DE

29 DE MARÇO DE 1944

Dispõe sôbre o reconhecimento da Escola Industrial Nossa Senhora do Cal_vário, de Catanduva
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.182 -

DE 29 DE M~RÇO DE 1944

Concede equiparação, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do
Ginásio do Estado, com séde em Bauru, no Estt:1do de São Paulo
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.183 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o Ginásio da Escola Normal de Piracicaba, com sede em Piracicaba,
no Estado de São Paulo a funcionar como colégio
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N. 0 15. 184 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Concede equiparação, sob regime de inspeção permanent~, ao curso ginatJial
do Ginásio da Escola Normal de Piracicaba, com sede em_ Piracicaba,
no Estado de São Paulo
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta

de

pagamento,
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DEChE TO N. 0 15. 185 -

DE

29

DE

MARÇO

DE

1944

Concede equiparação, sob regime de insueção permanente, ao curso ginasial ·do
Ginásio do Estado, com sede em Presidente Prudente, no Estado de São
Paulo

Não foi publicado ainda no Diário Oficbl por f<o· 1 ta de pagamento.

DECRETO N. 0 15. 186 -

DE

29

DE MARÇO DE

1944

Concede equiparação, sob reaime de inspeção permanente, ao curso ginDsiéd da
Escola Normal Oficial, com sede em Araçaiuba, no l:":stado de São Paulo
Não foi publicado ainda no Diáâo Oficial por falta t' e pagamento.

DECRETO N. 0 15. 187 -

DE

29

DE MANÇO DE

1944

Altera o regimento da Divisão do lmpôsto de Renda
O Presidente da República, usando d,;: atribuição que lhe confere o artigo 74, 1etra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A Seção de Lucros Extraordinários .(S. L. E. ) do Serviço de
Contrôle e Estatística (S.C.E. ), da Divisão do Impôsto de Renda (D.I.R. ),
tem por finalidade a administração, orientação, coordenação e fiscalização doimpôsto estatuído pelo Decreto-lei n. 0 6. 224, de 24 de janeiro de 1944.
·Parágrafo único. Terão a seu cargo o lançamento e o contrôle da arrecadação do impôsto a que se refere êste artigo, as Seções de Lucros Extraordinários (S.L.) das Delegacias Regionais (D.R. ), no Distrito Federal e
no Estado de São Paulo, e as Turmas de Lucros Extraordinários (T .L-·.)
em cada uma das demais Delegacias Regionais e Secionais, do Impôsto
de Renda.
Art. 2.0

À

S.L.E. compete:

Turma de Contrôle ( T . C. )
Arquivo.
Art. 3.0

A S.L.

compreende:

Turma de Lançamento e Arrecadação (T. Le. )
Turma de Ce.dastro (T. Ce. )
Tur.ma de Revisão ( T . R. ) .
Art. 4.0 A S. L. E. será dirigida por Chefe designado pelo Diretor da.·
D . I . R. , mediante proposta do Chefe do S. C. E .
Art. 5.0 As S. L. serão dirigidas por Chefes designados pelos Dele-gados Regionais.
Art. 6.0 As T. L. terão encarregados designados, conforme o caso, pelos
Delegados Regionais, ou Secionais.
Art. 7.0 A S.L.E. terá a seu cargo as atividades discriminadas nos·
parágrafos dêste artigo, as quais serão exercidas por intermédio das Turmas~
respectivas,
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§ À Tmma de Cont,ôle (T.C.) compete:

fazer a contabilidade e escrituração do impôsto sôbre lucros extraordinários, conforme instruções que forem expedidas;
I! - remeter os comprovantes da escdturação à Seção de Estatística do

S.C.E.;
III levantar balancetes mensais e anuais, nos quais se verifiquem o
estado da arrecadação, por Delegacias Regionais e Secionais, e o seri aumento ou diminuição, em comparação com igual período de anos anteriores.
§ 2. 0 Ao Arquivo compete manter na devida ordem os documentos de
l'"eceita_ e mapas de arrecadação sob sua guarda e todos os demais papéis.
Art. 8. 0 As S.L. terão a seu cargo as atividades discriminadas nos parágrafos dêste artigo, as quais serão exercidas por intermédio das Turmas
respectivas.
§ 1.0 À Turma de Lançamento e Arracadação (T .Le.) compete:

I -- fazer a contabilidade global do imp6sto sôbre lucros e}.."traordinários, por Deleg-acias Secionais e pelas repartições arrecadadoras;
li fazer a contabilidade individual, por contribuinte;
UI levantar balancetes mensais e anuais, nos quais se verifiquem o
estado da arrecadação, por Delegacias Secionais e repartições arrecadadoras
e o seu aun:ento ou diminuição em igual, período de anos anteriores;
IV expedir instruções às Delegacias Secionais sôbre a maneira de
contabilizar a renda lançada, cancelada e arrecadada, bem como a dívida
ativa;
V - pt·eparar as notificações de lançamento e respectivos recibos refe-rentes aos contribuintes da Delegacia Regional.
§ 2.0 À Turma de Cadastro (T.Ce.) compete:

I receber e numerar as declarações de lucros extraordinários, fornecer o recibo correspondente. extrair os talões de pagamento por cheque a
os de pagamento em dinheiro, encaminhando-os ao órgão arrecadador;
1I - anotar o recolhimento do impôsto nas declarações com pagamento
no ato da entrega;
III - fazer as relações de cheques pela forma e para os fins indicados
na legislação em vigor;
IV - preparar as guias do impôsto pago por cheque, bem como a relação dos talões de recolhimento em dinheiro;
V - fazer o cruzamento dos ch.eques ao Banco do Brasil S. A.;
VI - catalogar e trazer em boa ordem tôdas as declarações de lucros
extraordinários;
VII coordenar todos os elementos referentes à situação econ6mica
dos contribuintes, bem como os demais dados necessários ao contrôle e revisão
das declarações de lucros extraordinários, ao lançamento e cobrança do impôsto;
VIII controlar os ~ucros extraordinários declarados;
IX - iniciar os processos de lançamento ex-ofiicio por falta de declaração e expedir as intimações para prestação de esclarecimentos;
X receber os esclarecimentos prestados pelos contribuintes sujeitos
ao lançamento ex-oificio por falta de declaração de lucros extraordinários e
pt·opor o arquivamento do respectivo processo aos delegados, quando verificar
que êste resultou de simples equívoco de informação ou êrro de fato;
XI - fornecer à T.R. os elementos indispensáveis ao início dos processos de lançamento ex-officio, por inexatidão das declarações de lucros extraordinários;
XII - atender aos pedidos de informações ou esclarecimentOs que forem
:necessários à oq~anização do cadastro, enviando às partes os boletins, fórmulas
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ou :fichas, cujo preenchimento se torne necessário, e fazer a devida representação, quando se impuser a aplicação de multas;
XIII - providenciar para que sejam remetidas às outras Delegacias os
elementos ·e informações que interessarem ao seu serviço;
XIV - instruir os processos que lhe forem encaminhados, com os elementos que possuir;
XV - extrair cópia autenticada doS documentos essenciais que integrarem os processos e declarações que devam sair da D. R.
§ 3.0 À Turma da Revisão (T.R.) compete:
I - efetuar o cálculo do imposto devido, em face das declarações de lucros extraordinários dos processos de lançamentos ex-officio que tiver recebido
<la T. C., ou que houver iniciado;
II ...,.... solicitar dos contribuintes ou de outras pessoas, bem como de qualquer das Seções ou Turmas, os esclarecimentos que julgar necessários;
III - instruir os contribuintes sôbre o preenchimento das declarações
·de lucros extraordinários;
IV iniciar processos de lançamentos ex-officio por declaração inexata,
solicitando dos interessados, indepenc1entemente de ordem superior,
os esclarecimentos necessários;
V encaminhar à T, L. , à medida que se concluirem os cálculos, as
declaraçõeS do!:! lucros extraordinários e os processos de lançamento ex-officio,·
VI - proceder à revisão das declarações de lucros e:ctraordinários;
VII - tomar por têrmo os esclarecimentos que as partes prestarem verbalmente;
VIII - proceder a exames de escrita,
Art. 9. 0 A competência das T.L., integrantes das demais Delegacias
Regionais, ou Secionais do Imposto de Renda é a mesma especificada no
artigo anterior.
Art. 10, Aos Delegados Regionais e Secionais do Impôsto de Renda
incumbe o disposto nos arts. 27 e 28 do Regimento aprovado pelo Decreto
0
n. 9. 423, de 20 de maio de 1942, em tudo que fôr aplicável ao serviço de
lançamento e arrecadação do impôsto sôbre lucros extraordinários.
Art. 11. As informações ou esclarecimentos de que necossitarem as
Delegacias Regionais e Secionais das autorh:lades federais, estaduais ou municipais, alheias à sua jurisdição, deVerão ser solicitados por intermédio das
Delegacias Regionais e Secionais competentes.
Art. 12. Êste Decreto entra em vigor a partir .de 1 de abril de 1944,
xevogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15.188 -

DE

29

DE MARÇO DE

1944

Aprova o Regimento da ]unta de Ajuste dos Lucros Extraordinários
(].A. L. E.)
O Presidente da República,. usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regimento da Junta de Ajuste dos Lucros
Extraordinários (J. A. L. E.), que com êste baixa, assinado pelo Ministro de
Estado dos Negócios da· Fazenda.
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Art. 2.0
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 565
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

REGIMENTO DA JUNTA DE AJUSTE DOS LUCROS
EXTB..lORDINARIOS (J. A. L. E.)
Art. 1.0 A Junta de Ajuste dos Lucros Extraordinários (J.A.L.E.)
criada pelo Decreto-lei n. 0 6. 224, de 24 de janeiro de 1944, a fim de resolver, como única instância, as questões decorrentes da aplicação dêsse Decreto-lei
inclusive as dúvidas suscitadas na fase de lançamento e os casos em que
sejam invocadas circunstâncias excepcionais quailto à formação de lucros, será
constituída pela atual Câmara de Reajustamento Econômico, acrescida de
quatro membros designados pelo Presidente da República, sendo dois (2)
escolhidos dentre os funcionários especializados do IV'Iinistédo da Fazenda e
dois (2) dos indicados pela Federação das Associações Comerciais do Brasil
e Confederação Nacional da Indústria.
§ 1.0
Serão também designados pelo Presidente da República os substitutos eventuais dos quatro membros referidos nêste artigo.
§ 2.0
O Presidente da J. A. L. E. será o da Câmara de Reajustamento
Econômico e só terá voto de de!:empate.
Art. 2. 0 A ] .A.L.E. terá sede na Capital Federal e jurisdição sôbre
todo o território nacional.
Parágrafo único. A J. A. L. E. funcionará no mesmo local em que fundona a Câmara de Reajustamento Econômico.
Art. 3.° Fica criada n8 ·secretaria Geral da Câmara de Reajustamento
Econômico uma Seção de Ajuste dos Lucros Extraordinários.
Parágrafo único. O Secretário Geral da Câmara de Reajustamento Eco. nômico exercerá a função de Secretário da J. A . L . E .
·
Art. 4.0 A J. A. L. E. realizará sessões ordinárias, Unicamente, às terças
e quintas-feiras de cada semana.
§ 1.0 Sendo feriado o dia fixado para a sessão ordinária, realizar-se-á
esta no primeiro dia útil.
§ 2. 0
As sessões terão início às treze e meia horas, prolOngando-se pelo.
tempo necessário aos estudos e deliberações.
§ 3.0 As sessões não serão públicas.
Art. 5.0 Nas sessões será obedecida a seguinte ordem:
a) leitura., discussão e aprovação da ata da sessão anterior;
b) leiturà do exPediente?
c) leitura, discussão e assinatura dos acórdãos apresentados e das consultas; e
d) propostas relativas ao serviço.
Art. 6.0 As atas resumirão com clareza quanto se haja passado na sessão
e, uma vez aprovadas, serão assinadas por todos os membros presentes.
Art. 7.0 Os membros designados, de conformidade com o parágrafo único
do art. 9.0 do Decreto-lei n. 0 6. 224, de 24 de janeiro de 1944, serão incluídos
mediante sorteio, numa escala definitiva, segundo a qual será feita a distribuição dos processos, guardada, porém, entre êles perfeita igualdade.
§ 1.0
Os processos submetidos à J.A.L.E. serão encaminhados pelo
Secretário aos membros a que se refere êste artigo, de acôrdo com a respectiva
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.escala, para relatório e conclusão, por escrito, no prazo de oito (8) dias con»ecutivos.
§ 2. 0
Os processos conclusos na forma do parágrafo anterior serão enviados pelo Secretário, sucessivamente, aos outros três membros aludidos nêste
aTtigo, obedecendo ao número de ordem, para que cada um dêles emita o seu
voto por escrito; e em seguida, a cada um dos juízes da Câmara de Reajustamento Econômico, para o mesmo fim.
§ 3. 0 A_ remessa dos processos à rev1sao dêstes juízes far-se-á distributivamente, de modo que todos poss<J.m figm·m como revisores imediatos em
número idêntico de proCessos da mesma natureza.
§ 4. 0
No caso de concordância com o relatório inicial, o prazo para proferir o voto será sempre de quatro ( 4) dias; em caso contrário, será de oito
( 8), sendo o voto discordante, obrigatàriamente, fundamentado e escrito.
§ 5. 0 Tôdas as decisões da J .A.L.E. serão tomadas por maioria dos
votos de seus membros.
0 Lançado nos autos o voto do último juiz revisor, devolvê-los-á êle
§ 6.

ao Secretário da Junta, que os remeterá ao relator para,·no prazo de seis (6)
dias, redigir o acórdão. Se o voto da maioria for contrário ao do relator,
o acórdão será redigido pelo que houver proferido 0 voto vencedor.
§ 7. 0 Lavrado o acórdão e devolvidos os autos à Secretaria, serão êles
submetidos à sessão imediata ou, o mais tardar, à seguinte, para sua discussão
e assinatura.
Art. 8.0 Haverá junto à J. A. L. E. um representante da Fazenda, esco·
lhido no quadro do Ministério da Fazenda.
Art. 9.0 Da decisão proferida nos têrmos do artigo anterior, caberá, apenas uma vez, pedido de reconsideração_ para a J. A. L. E.
8 1. 0 O prazo para o pedido de reconsideração será de vinte (20) dias
contados da data da publicação do resumo do acórdão no Diário Oficial.
l3 2. 0 O pedido de reconsideração só poderá ser apresentado mediante
prova do depósito, feito na Recebedoria do Distrito Federal, de quantia igual
.ao impôsto em litígio.
Art. 10. Não obstante o disposto no § 3.0 do art. 4. 0 , quando se tratar de pedido de reconsideração, é facultado ao advogado a sustentação oral
dos direitos do seu constituinte, por espaço não excedente de 15 minutos.
§ 1.0
A parte que quiser usar da faculdade a que se refere êste artigo
deve protestar por ela no próprio requerimento em que pleitear a reconsideração. Nêste caso, o Presidente da J. A. L. E. designará a sessão em que se
realizará a audiência, na qual poderá também falar o representante da Fazenda pelo mesmo espaço de tempo. A designação será publicada no Diário
Oficial e valerá como notificação.
!:i 2. 0 Após o debate oral, o processo será devolvido, sucessivamente, ao
redator do acórdão e aos demais julgadores pela ordem em que proferirem
os seus votos, seguindo-se no mais o estabelecido no art. 7.0 e seus parágrafos.
8 3.0 Todavia se o reÚttor do pedido propuser e os demais julgadores
conc~rdarem em q~e 0 julgamento se faça imediatamente, êste realizar-se-á
na mesma sessão, independentemente do curso a que se refere o parágrafo anterior, respeitado sempre o disposto no § 3.0 do art. 4. 0 •
Art. 11. A J. A. L. E. não apreciará, em hipótese alguma, questões relativas à apuração do lucro do ano anterior ao exercício financeiro em que o
impôsto for devido, o qual será, sempre, o que houver servido de base ao lançamento do impôsto de renda.
Art. 12. Quando houver de funcionar como órgão consultivo, recebida
.a consulta, será ela, depois de protocolada, distribuída, como dispõe o § 1.0 ,
do art. 7. 0 , a um dos membros da J .A.L.E;, que dará por escrito o seu pa-
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recer e o submeterá à apreciação ..t.-.., ,.:r.,...,"''" ,....,.,,....,hrn<: iiA Junta na s.essão
ordinária seguint.e.
.
Parágrafo único. Redigida a resposta pelo membro a quem foi distribuída, ou pelo que proferiu o parecer vencedor, será subscrita pelos membros
presentes à sessão e terá caráter normativo.
Art. 13. Os processos e consultas serão encaminhados à J.A.L.E. e devolvidos às DD.RR. do Impôsto de Renda, por intermédio da D, I. R.
Art. 14. Sempre que a J .A.L.E. houver de resolver questões atinentes ao levantamento _antecipado de "Depósitos de Garantia", sob a alegação de prejuízo, nos têrmos do art. 5.0 do Decreto-lei n. 0 6.225, de 24 de
janeiro de 1944, o processo adotado será ainda o mesmo que o art.. 7.0 prescreve para os processos em geral; e se a conclusão for no sentido de autorizar o levant<:~mento, o Presidente da J. A. L. E., expedirá ao Banco do Brasil
S. A. ofício que o determine.
Art. 15. O Presidente da J .A.L.E. poderá determinar, quando entender
indispensável ao julgamento do processo, as diligências solicitadas por qualquer dos membros da Junta.
Art. 16 .

Ao Secretário da J. A, L. E. incumbe:

a) receber e registrar os documentos e papéis;
b) controlar o andamento dos processos;
c) prestar informações às partes interessadas, ou seus procuradores, do

andamento dos processos;
d) distribuir os processos e Consultas;
e) numerar e expedir a correspondência oficial;
f) organizar os resumos dos atos da J. A. L. E. a serem publicados no
Diário Oficial;
g) comunicar à Divisão do Impôsto de Renda (D. I. R.) as decisões proferidas nos processos e consultas submetidos a julgamento da J .A.L.E., para
que a D.LR. transmita instruções às suas Delegacias Regionais (DD.RR)
nos Estados e no Distrito Federal;
h) gual'dar, classificar e conservar em boa ordem os papéis, documentos
e processos que lhe forem confiados; e
i) assistir às sessões e lavrar as atas.
Art. 17. São extensivas à J. A. L. E., no que lhe forem aplicáveis, ai
disposições do R,egimento da Câmara de Reajustamento Econômico.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15.189 -

DE

29 DE MARÇO DE 1944

Aprova projeto e orçamento de um trecho da rodovia Rio-Bahia
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
total de Cr$ 43. 379,240,00 (quarenta e três milhões trezentos e setenta e
nove mil duzentos e quarenta cruzeiros), que com êste baixam, rubricados pelo
Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, para a

623"

ATOS DO PODER EXECUTIVO

construção do trecho de 283,766 kin situado entre Fortaleza e Jequié da
rodovia Rio-Bahia.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da R.epública.

'

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.190 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Torna sem efeito o Decreto n.O 14.863, de 25 de fevereiro de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar- ·
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do processo n.o MTIC 173.109-944, do Departamento de Administração, decreta:

Art. 1.° Fica sem efeito o Decreto n. 0 14. 863, de 25 de fevereiro de ·
1944, que extinguiu um cargo da classe H da carreira de Contador, do
Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vago em
virtude da transferência de Leda Santos de Bustamante .
Art.

2. 0 Revogam-se as disposições em cont:rário.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

·

GETULIO V I).RGAS.

Alexandre

DECRETO N. 0 15.191 -

M accondes

Filho.

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Suprime os Vice-Consulados honorários do Brasil em Ponta Delgada, Horta
e Angra do Heroísmo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei
n. 0 791, de 14 de outubro de 1938, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos os Vice-Consulados honorários do Brasil em
Ponta Delgada, Horta e Angra do Heroismo, no arquipélago dos Açores.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.c'
da República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
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DECRETO N. 0 15. 192 -

EXT~CU'h

DE

29

DE

vu

MARÇO

DE

1944

Altera as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Extranumerário~
mensalista da Faculdade de [l!ledicina da Bahia, do Ministério da Edu.
cação e Saúde
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica suprimida, na Tabela Numérica Suplementar de Extra.
numerário-mensalista da Faculdade de Medicina da Bahia, do Ministério
ia, Educação e Saúde, uma função de assistente de ensino, referência XIX.
Art. 2.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista, da mesma Faculdade, uma função de assistente de ensino, referência XVII.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na 'data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.193 -

DE

29 DE MARÇO

DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista da Fábrica
de Curitiba, do Ministério da Guerra, e dá outras providências
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N. 0 15. 194 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista da Comi::Jsão
de Estudos de Torpedos, do Ministério da !Vlarinha, e dá outras providências
Não fC?i publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagameilto.

DECRETO N. 0 15. 195 -

DE

29 DE MARÇO DE 1944

Retifica o art. 1. 0 do Decreto n. 0 14.471, de 7 de janeiro de 1944, que auto.
riza o cidadão brasileiro Olímpio Esteves Otoni a pesquisar quartzo e
associados no município de Itambac~ri, do Estado de Minas Gerais
O l-Jresidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Dec:.·eto-lei n. 0 1. 985, de
29 de j2.oneiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Ah. 1:0 Fica retificado o artigo primeiro (1.0 ) do Decreto número quatorze mil quatroc.entos e setenta e um (14.471), de sete (7) de janeiro
-de mil novecentos e quarenta e quatro ( 1944), que autoriza o cidadão brasileim Olímpio Esteves Otoni a pesquisai quartzo e associados no .Jus;ar
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denominado Boa Vista, no munif:Ípio de Itambacuri, do Esta.do de Minat
Gerais, o qual passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Olímpio Esteves Otoni a pesquisar quartzo e associados no lugar
denominad-o Boa Vista, no distrito de Fidelândia, município de Atcléia, do
Estado de Minas Gerais, numa área de cinqüenta heçtares (50 ba•), delimitada por um retângulo tendo um vérdce à distância de trezentos e quinze
metros (315 m), rumo magnético cinqüenta e sete graous sudoeste (57° SW)
da confluêncin dos córregos Boa Vista e João Miné e os hdos que partetn
dêsse vértice com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros
( 1. 000 m), set&nta e dois graus noroeste ( 72° NW); quinhentcs metl'os
(500 m), dezoito grz.us nordeste (18° NE).
Art, 2.0 A presente nltemção de decreto não fica sujeita a pê.!gamento
de taxa_ nc:.· forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais dispodções dos artigos 'do referido .
decreto, que pa.ssam a fazer parte integrante do presente,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, ?.9 de msorço de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúblics.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
DECRETO N. 0 15, 196 -

D~

29 DE MARÇO DE 1944

Declara sem efeito a autorização conferida ao cidadão brasileiro Jorge de
Sousa Sampaio pelo Decreto n,0 13.369, de 9 de setembro de 1943
O Presid0nte da República, usr;ndo da atribuição que lhe confere o w-tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de jz..neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declaré~da sem efeito a autorizz,ção conferida ao cidadão
brm;ileiro Jorge de Sousa Sampaio, pelo Decreto número treze mil trezentos
e sessenta e nove (13.369), de nove (9) de setembro de mil novecentos .e
qna<enta é três ( 1943), para pesquisar cassiterita e associados numa áreG de
quatrocentos e noventa e oito hectares ( 498 ba:), situada no lugar denominsodo Cachoeira, dif!trito de Naz<>.•ré, hoje Nazareno, município de São Del-Rei,
do Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio c!e ]<:~neiro, 29 de m:;. rço de 1944, 123.c da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
DECRETO N. 0 15. 197 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Dec.Jara sem efeito a autorização conferida ao cidadão brasileiro F:ranciscp
Lotufo Filho, pelo Decreto n,0 12.253, de 14 de abril de 1943
O Presidente da República•, usando da atdbuição que lhe confen~ o aJ.tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de
29 de jaoneiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica declarada sem efeito a s-utorizsção conferida ao cidadão
brasileiro Fr~ncisco Lotufo Filho, pelo Decreto número doze mil duzentos e
Col. L'eis -

Vo1. li

F. 40
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cinqüenta e três ( 12,253), de quátorze ( 14) .de abril de mil novecentos e
quarenta e três ( 1943), para pesquisar mica, caulim, argila e associados no
município de Itapecerica, do Estado de São Psmlo.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições .em contrário,
Rio de Janeiro, 29 de
República.

m~·rço

de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15. 198

DE 29 DE MARÇO DE ~944

Declara sem efeito o Decreto n. 0 10.035, de 20 de julho de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decret2:
Art, 1.° Fica declareda sem efeito a autorizacão conferida ao cidadão
brasileiro Brasília Vieira Barbosa pelo Decreto nú~ero dez mil e trinta e
cinco {10,035) de vinte (20) de julho de mil novecentos e quarenta e dois
( 1942) para pesquisar bauxita, caulim e associados em terrenos situados no
1cical São Lázaro, município de Mogi das Cruzes do Estado de São Paulo,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrârio.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República .
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 15, 199 -

DE. 29 DE MARÇO DE 1944

Declara cnduco o Decreto n. 0 9. 687, de 12 de junho de 1942
O Presidente da República, usando dá atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1, 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:·
Art. 1.° Fica declarado caduco o Decreto número nove mil seiscentos
e oitenta e sete ( 9 687), de doze ( 12) de junho de mil novecentos e quarenta e dois· ( 1942). que autorizou o cidadão brasileiro Aprígio Tavares de
Sousa a pesquisar cristal de rocha numa área de quinze hectares ( 15 ha)
sit,uada na fazenda Laranjeiras, distrito de Diogo Vasconcelos do município
de Mariana do Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15.200 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Declara sem eleito o Decreto n. 0 11. 804, de 5 de março de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra· a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Eduardo Simonsen pelo Decreto número onze! mil oitocentos e
quatro ( 11 ."804) de cincc. (5) de março de mil novecentos. e quarenta e
três ( 1943) para pesquisar bauxita, caulim, argila e associados no município
de Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo,
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
4a República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.201 -DE 29 DE MARÇO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro ]oel José de Oliveira a lavrar jazida de mica
e associados no município, de Conselheir_o Pena, do Estado de Minas
Gerais

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.202 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Durval da Cunha Regis a pesquisar quartzo e
associados no município de Campo Formoso, do Estado da Bahia

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.0 15,203 -

DE 20 DE

MARÇO

DE 1944

"Autoriza a sociedade Mineração Sankir Limitada a lavrar minério de ferro
no município de Brumadinho, do Estado de Minas Gerais

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.204 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ubaldo Lolli a lavrar jazida de calcáreo e rnár·
more no município de Parnaíba, do Estado de São Paulo

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de -pagamento.
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DECRETO N. 0 15.205

-DE

30

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Flaminio de Araújo a pesqitisác quartzo no
muniqípio de Buenópolis, do Estado de Minas Gerais
Não foi publicado ainda no Diíuio Oficial por fdta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.206 -

DE

30

DE MARÇO DE

1944

Renova a autorização conlerida pelo Decreto n. 0 7. 829, de- 10 de setembro de 1941
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de p<lgamenta.

DECRETO N. 0 15.207 -

DE

30

DE

MARÇO

DE

1944

Autoriza o cidadão br<=.sileiro Manoel Paulo de Oliveira a pesquisar mica e
associados, no município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas
Gerais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

D,ECRETO N. 0 15.208 -

DE

30

DE MARÇO DE

1944

~

Autoriza o cidadão brasileiro Odorval Fernandes Lopes a pesquisar pedras co-.
rada.s, inica e associados no município de Conselheiro Pena, do Estado de
Minas Gerais

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N. 0 15.209 -

DE

30

DE MARÇO DE

1944·

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Fonseca Fiscller a pesquisar água mi-.
neral no município de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por fa!ta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.210 -

DE

30

DE

MARÇO

DE

1944

Autoriza a Emprêsa Ag·m-Industrial Boa Vista Ltda. a pesq::tisat sai-gema e
associados, no munidpio de Campos, do Estado do Rio de Janeiro

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pG.gamento.
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DECRETO N. 0 15.211 -DE 30 'nE 1\<IARÇO DE 1944
Autoriza o cid2dão brasneiro .José Dias. de Olivei<a a pesquisa!' ouro e associados no município de Saúde do Estado da Bahia
Não foi publicado air!da no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.212 -

DE 30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão· bre.siÍeiro Germano Beâuscbi a pesquisar carvão mineral
e nssociados no município de Harnonia do Estado de Santa Catarina
Não foi publicado ainda no Diário Oficia( por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.213 -DE 30 DE MARÇO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo Mesquita Rocha a pesquisar quartzo no
município de Bocaiúva do Estado de Minas Gereis
Não foi publicado aindá no Diário Oficial por ·falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.214 -

DE 30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Gandolfo a pesquisar minério de ferro
e associados nos munjcípios de Capão Bonito e Itapeva do Estado da
São Paulo

Não foi publicado airida no Diário Ofidal por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.215 -DE 30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo Lopes a pesquiser magn:etita no muni

4

CÍpio de Ouro Fir.o do Estado de Mins.s Gerais
Não foi pub1icado ainda P..o Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.216 -DE 30 DE MARÇO DE 1944
Autoriza a emprêsa da mineração Escritório Levy Ltda. a pesquisar bauxita
e associados no município do Andradas do Estado de Minas Gerais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 0 15.217

-DE

30

D,E MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Hormisdas Silva a pesquisar corindom, quartzo
e associados no município de São Roque do Estado de São Paulo
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15,218 -

DE

30

DE

MARÇO

DE

1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Hud,o Antônio da. Silva e Augusto Coelho da
Silva Neto a pesquisar pedras coradas no munidpio de Itaguassú do
Estado do EspíritO Santo
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.219 -

DE

30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Estêvão Marinho a pesquisar mica~ quartzo,
tantalita, tranada e associ"ados no município de Quixadá, do Estado do

Ceará
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N.0 15,220 -

DE

30

DE

MARÇO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Oto Regina/do Renaux a pesquisar arai/a
associados no município d() ltajaí do Estado de Santa Catarina

8

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N. 0 15.221

-DE

30

DE

MARÇO

DE.

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Marques Padilha a pesquisar amianto
e associados no município de Nova Resende çlo Estado de Minas Gerai~

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N.O 15,222 -

DE

30

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Paula Castro a pesquisar quartzo,
quartzito e associados no município de Sta. Bárbara, Estado de Minas
Gerais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,
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DECRETO N. 0 15.223 -

DE 30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Valdemar Sampaio Cintra a pesquisar ttunerroo
de chumbo e associados no município de Iporanga do Estado de São
Paulo
Não foi publicado ainda no Diário Óiicial por falta de pagamento.

DECRETO

N.0

15.224 -

-DE 30 DE

MARÇO DE

1~44

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Domingos Alves a pesquisar caulim,
ocre e e.ssociados no município de Tiradentes do Estado de Minas Gerais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.0 15. 225 -

DE 30

DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo Mesquita Rocha a pesquisar
no município de Bocaiúva do Estado de Minas Gerais
Não foi publicado ainda no

Diári~

DECRETO N. 0 15.226 -

quar~zo

Oficial por falta de pagamento.

DE 30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a emprêsa de mjneração Escritório Levy Limitada a pesquisar ág_uil,S_
minerais no município de Amparo do Estado de São Paulo
Não foi publicado ainda no Diário OHcial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.227 -

DE 30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o Escritório Levy Ltda. a pesquisar minério de zicórnio e
no município de Parreiras do Estado de Minas Gerais

aswciad(}~

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento-.

DECRETO N. 0 15.228 -

DE 30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a Emprêsa Agro-Industrial Boa Vista Ltda. a pesquisar sal~gema
e associados no município de Campos do Estado do Rio de janeiro
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por 'falta de pagamento.
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DECRETO N. 0 15. 229 -

DE

30

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ulysses Esteves Costa a pe&çuisar mica e associados no. município de Poté, do Es,tado de Minas Gerais
Não foi p1Jblice.do o.iada no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.230

-·DE

30

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão bmsileiw José Domingos Chimelli a pesquisar calcá.reo
e associados no município de Curitiba, do Estado do Paraná
Não foi pubiicado ainda no Diário Oficicl por ialta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.231

-DE

30

DE MARÇO DE

1944

Declm·a de utilidade pública, para desapropriaç-ão, imóveis necessários a obrB.s
de defesa nacional em Fortaleza, Ceará

O Presidente da República, usando da e.tribuição que lhe conÍere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o ~rt. 6.0, combinado com
a- art. 5.0 letras D-1 b e n do Dacreto-lei n.0 3.365 de 21 de junho de 1941,
decreta:

Art. 1. 0 São declarados de utilidade pública, para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias que nêles existirem, situado,. no distrito de
Barro Verr~telho, cidade de Fortaleza, Ceará, pertencentes ao Senhor Tertuliano Vieira e Sá ou a seus sucessores, com uma área total de 23. 225,76 me. tros quadrados, tudo conforme consta do processo protocolado sob o n. 0 605-44
na· Diretoria de Übras cio Ministério da Aeronáutica, no qual se encontram as
plantas respectivas que vão assinadas pelo Diretor de Obras dêsse Iviinistério.
Art-. 2 .O Destinam-se êsses imóveis a instalações militares,
Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar as desapropriações respectivas na forma do art. 10 do Decreto-lei n. 0 5. 609-A, de
22 de junho de 1943 inciso 5.0, revigorado pelo àe n. 0 6.172-A, de 6 de ja.:.
neiro de 1944.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 ele março de 1944, 123.~ da Independência e 56.3
da Repúbiica.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filh.o.

DECRETO N. 0 15. 232 -

DE

30

DE lV..ARÇO DE

1944

Autoriza o lilinistro de Estado dos Negócios da Aeronáutica a outorgar act
.Comandante da 2.a Zona Aórea os necessários podues para requisitar
terrenos indispensáveis à defesa e à se{juumça nacional
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra ·a, da Con:otituição, e tendo em vitsa o dispôsto nO art 7.0 , do

ATOS DO PODER EXECUTIVO

533

Decreto-iei n, 0 4. 812, de 8 de outubro de 1942, e as razões apresentadas pelo
Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica ,decreta :
Artigo único.
Fica autorizadO o Ministro de Estado dos Negócios da
Aeronáutica a outorgar os necessários poderes ao Comandante da 2.a Zona
Aérea para requisitar os, terrenos situados no distrito de Barro Vermelho, na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, pertencentes ao Senhor Tertuliano Vieria
e Sá ou a seus sucessores, com a área total de 23.225,76 met:ros guadrados,
bem como as benfeitorias que nesses imóveis existirem, tudo como consta do
processo protocolado sob o n.0 D0-605-44·, em que estão juntas as respectivas
plantas, assinadas pelo Diretor de Obras do Ministério da Aeronáutica.
Rio de Janeiro, 30 cle março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS .

}oaqui:n Pedro Salgado Filllo.

DECRETO N. 0 15.233 -

DE 31 DE MARÇO DE 1944

Declara. de utilidade pública a desapropriação de imóvel em Uruguaiana, EsiD.do do Rio Grande do Sul, para a const.ru.ção de uma linha. de tiro
O Presidente da República, usando da atl"ibuição que lhe confere o artigo 74, letrs.• a, da Constituição, e, de acôrdo com o art. 6.0 , combinzclo com
as letras a e b do a:rt. 5. 0 , do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho ele 1941,
decreta:

Art. 1. 0 E' decl;:.ors.da de utilidade pública a de.s·:?.propríação de um
imóvel, constitui do de tcneno com área de 284.343,00 metros qua-drados e
de pequena casa de madeira, situado diante· dos qu:arteis do 8.0 R. C. I. e
II/2.0 R.A.D.C., em Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, por ter
sido jul~a·do necessário à construção de uma !inhs- de tiro, e pertencente a
\Valter ·schenkel.
Art. 2.0 Para efeito da imedi2ta imissão de posse do mencionado imóvel,
é t~::.•:wbém' declarada a ur!j;ênci<~ d8. desapropri:õ~s.ão que se "'".em em vbt::o., cuja
efetivs.·ção fica o rvlinistério da Guerra autol"i.zado a promover, com~ isenção de
qualque1· impôsto de sêlo ou emolumento.
Ar'.:.. 3. 0 Em. caso de dess.•propriação medümte acôrdo, preval~cerá o
prêço de Cr$ o} O. 000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), montant~ da ~..valbção
procedids pela Comissão de Escolha de Terrenos da 3.a Região Militar, conforme consta do r:elatô:rio ~penso ao respectivo processo, e a ser pé:igo por
conta dos recursos de C8.ixa Geral de Economias de Guerra.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Jancil:o, 31 de mnrço de 1944, 123." da Independência e 56.0 da
Repúblic::<.
GETUL!O V ARG.r\S.
Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 15.234 -

DE 31 DE MARÇO DE 1944

Aprova projeto o orçamento de 60 Km da rodovia Central de Pernambuco
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

APENSO
Figuram neste apenso:
l- os decretos que, expedidos e·m

trimestre

anteriores,

foram publicados depois do segundo dia útil do primeiro
trimestre de 1944.
11 - as reproduções e as retificaçoes pubticades no primeiro
trimestre de 1944, referentes a decretos expedidos em

trimestres anteriores.
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DECRETO N. 0 14.373 -

DE BR DE DEZEMBRO DE

.1943

Regulamento da Estrutura dos Cursos de Formação do Ensino Comercial
RETIFICAÇÕES

No parágrafo- único do art. 3.0 onde se lê : "na quarta séries do curso",
leia-se : "na quarta série do curso".

DECRETO N. 0 11.926 -

DE

17 DE MARÇO DE 1943

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso Ainasial
do Ginásio Republicano, com sede no Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra ~a, da Constituição, e nos têrmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 E concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permaw
oente, ao curso ginasial do Ginásio RepUblicano, com sede no Distrito Fe~
deral.

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de março de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capa.nems..
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DECRETO N. 0 13.593 -

DE

20

DE OUTUBRO DE

1943

Transfere ao Município de lnhapim a concessão outorgada à Companhia
Fôrça e Luz de Inhapim pelo Decreto n. 0 6. 761, de 29 de janeiro
de 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, tendo em vista o requerido pela Companhia
Fôrça e Luz Inhapim, com sede em Inhap-im. Estado de Minas Gerais, e
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica já
aprovou as condições em que deverá ser efetivada a aquisição, pelo Município de Inhapim,. do acervo da emprêsa referida, decreta:
Art. 1.° Fica transferida ao Município de Inhapim, com todos os direitos, obrigações e condições a ela inerentes, a concessão outorgada, à Com~
panhia Fôrça e Luz de Inhapim, pelo Decreto n. 0 6. 761, de 29 de janeiro
de 1941.
Parágrafo único. O correspondente aproveitamento destina~se à produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica no município de Inhapim, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Sob pena da caducidade do presente título, o concessionário
obriga-se a:
I - Registrá~lo na Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, dentro
do prazo de trinta (30) dias após sua publicação.
li - Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de um ( 1) mês,
contado da data em que for publicada a aprovação da minuta respectiva,
pelo Ministro da Agricultura.
III - Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Águas, para o
registro de que trata o Decreto n. 0 13, de 15 de janeiro de 1935, dentro dti
sessenta ( 60) dias seguintes ao seu registro no TribUnal de Contas.
Parágrafo único. O inadimplemento de qualquer dessas obrigações, dentro
do prazo estipulado, acarretará a imposição da multa diária prevista no
art. 2.0 do Decreto n, 0 6. 761, já citado.
Art. 3.0 O prazo de concessão, de trinta (30) anos, constante do art. 4.0
do citado Decreto n. 0 6. 761, passa a ser contado a partir da ·data da publicação do presente Decreto.
Art. 4.0 ítste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Jar:eiro, 20 de Outubro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
DECRETO N. 13.757 -

DE

27

DE OUTUBRO DE

1943

Autoriza a "S. A. Emprêsa Luz e Fôrça de Campina Grande" a ampliar suas
instalações termoelétricas, no município de Campina .Grande, Estado da

Paraíba.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos dos arts. 10 e 11 do decretolei n. 2.281, de 5 de junho de 1940, combinados com os arts. 1.0 e 2.0 do
decreto-lei n. 2.059, de 5 de março também de 1940;
Considerando ·que, requerida pela interessada, s medida foi, pelo Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica, julgada conveniente, decreta:
Art. 1.0 A S. A. Emprêsa Luz e Fôrça de Campina Grande, com sede
na. cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba, fica autorizada a re-
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forçar a sua centr_al térmica dessa cidade, com um motor vertical, e gás
pobre, dos fabricantes "The National Gaz Engine Co ", de 240 HP, 365 rotações por minuto; um alternador de 200 KVA, diretamente acoplado ao
motor, e a correspondente instalação, a gás pobre, do mesmo fabricante,
Art. 2.0 Sob pena da caducidade de presente autorização, a interessada
obriga-se a:
I - Registar o presente título na Divisão de Águas, do Departamento
Nacional da Produção MinerE:~l, do Ministério da Agricultura, dentro de trinta
(30) dias a partir da sua publicação;
II - Inicial- e concluir a ampliação, ora autorizada, nos prazos que forem
determinF.•dos pelo Ministro da Agricultura, depois da aprovação dos respectivos
estudos, projetos e orçamentos.
Art. 3.0 O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0 da
República.GETÚLIO VARGAS.

,Apolônio Sales.

DECRETO N, 13.760 -

DE 27 DE OUTUBRO DE 1943

Outorga à Emprêsa Fôrça e Luz Perdizes-Vitória concessão para continuar
a exploração de um aproveitamento de ener[Jia hidráulica já realizado, em
uma cachoeira situada no rio das Pedras!' distrito de Perdizes, município
de Campos Novos, Estado de Santa CBtacina.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição e nos têrmos do art. 150 do Código de
Águas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 E' outorgada à: Emprês~ Fôrça e Luz Perdizes-Vitória, respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, concessão para continu2r a exploração de um aproveitamento de energia hidráulica, já realizado,
em uma cochoeira situada no ri.o das Pedras, distrito de Perdizes, município
de Campos Novos, Est:ildo de Santa Catarina:, com a potência de· 114,56 kw,
correspondente à descarga de quinhentos e dez (510) litros por segundo· e
à altura de queda de vinte e dois metros e noventa e dois centímetros
(22,92 m).
§ 1.0 O aproveitamento destina-se a produção, transmissão, transformação
e distribuição de energia elétrica no distrito de Perdizes, município de Campo~
Novos, Estado de Santa Catarina.
§ 2.0 Esta concessão legaliza o aproveitamento já realizado pela concessionária-.
Art. 2.0 Sob pena de ~ulta de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), a concessionária obriga-se a:
I - Registar o presente título na Divisão de Água·s, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, dentro do prazo de trinta (30) · dies a pa-rtir
da sua publicação.
II - Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de sessenta ( 60)
dias contados da data em que for public~da a aprovação da respectiva minuta
pelo Ministro da Agricultura.
III - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins de
registo, até sessenta ( 60) dias depois de registado no Tribunal de Contas.
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Parágrafo único. Os prazos a que se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas do
Departamento Nacional da Produção. Mineral.
Art. 3.0 .A concessionária fica obrigada a construir e a manter nas proximidades do local do aproveitamento, onde e desde que for determinado pela
Divisão de Águas, as instalações necessárias para observações linimétricas e
medições de descarga do curso dágua utilizado e a realizar as observRçÕes de
acôrdo com as instruções da ·mesma Divisão.
Art. 4.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da .Agricultura.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registo do respectivo contrato na Divisão de Aguas.
Art. 6.0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão, em função da indústria,
concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
. Art. 7.0 As tabelas de preço de energia serão fixadas pela Divisão de
Águas no momento oportuno e trienalmente revistas de acôrdo com o disposto
no art. 180 do Código de Águas.
Parágrafo único. As atuais tabelas de preço de energia fornecida pela
concessionária serão mantidas até que, pela Divisão de Águas, sejam determinadas as que deverão vigorar no primeiro período de tarifas,
Art. 8.0 Para a manutenção da integridade do patrimônio, a que se refere o art. 6.0 do- presente decreto, será criada uma reserva que proverá as
renovações, determinadas pela depreciação ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição dessa reserva, que se denominará reserva de renovação, será realizada por quotas especiais, que incidirão sôbre as
tarifas, sob forma de percentagem. Estas quotas serão determinadas tendo-se
em vista a duração média do material a cuja renovação a dita reserva terá
que atender, podendo ser modificadas, trienalmente, na época da revisão das
tarifâs.
Art. 9.° Findo o prazo da concessão, o patrimônio desta, consti~uí:do na
.forma do art. 6.0 , reverterá para o Estado de Santa Catarina, sendo a concessionária indenizada de seu investimento ainda não amortizado, n3 base do
custo histórico, deduzida a reserva de renovação, a que se refere o parágrafo
único do artigo precedente.
§ 1.0 Se O Estado de Santa Catarina não fizer uso do seu direito a
essa reversão, poderá a concessionária requerer ao Govêrno Fedei·al seja a
presente concessão renovada pela fórma que, no contrato, já deverá estar pre:.
vista.
§ 2.0 Para os efeitos do par.5.grafo anterior, fica a concessioná"li.a obrigada a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado de Santa
Càtarina e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão ou o
de deSistência desta, até seis ( 6) meses antes d"o término do respectivo prazo.
Art. 10. A concessionária gozará, desde a data do registo de que trata
o art. 5.0 do presente decreto, e enquanto vigorar esta concessão, dos favores
constantes do Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dispOsições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO VÀRGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 13.903- DE 4

DE NOVEMBRO DE

641
1943

Aprova os novos estatutos da Comp<Jnhia "El Fenix Sudarnericano,, adotados
pela assembléia !Jeral. de seus acionistas realizada a 14 de janeiro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74 letra a, da Co.nstituição, decreta :

Art. 1.° Ficam aprovados os novos estatutos da Companhia El Fenix
Sudamericano, com sede em Buenos Aires, república argentina, autorizada.
a funcionar pelo decreto n. 14.945, de 15 de agôsto de 1921, conforme
foram adotados pela assembléia geral extraordinária dos seus acionistas, realizada a 14 de janeiro de 1942, inclusive alteração da sua denominção para
"El Fenix Sudamericano Companhia de Resseguros S. A.''.
Art. 2.0 Continuará a referida sociedade integralmente sujeita às leis
e regulamentos vigentes, os que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude o artigo anterior.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1943, 122.0 da Independ$ncia e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 14.074-

DE

25

DE

NOVEMBRO DE 1943

Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto Dinali a pesquisar calcário, no município de Lavras, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n, 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica a.utorizado o cidadão brasileiro Ernesto Dinali a pesquisar
calcário em terrenos de sua propriedade, confrontando com Guarino Dinali,
situados no lugar ·denominado Sítio do Cafesal, no distrito de Ijací do município de Lavras, do Estado de Minas Gerais, numa área de um hectare e
quarenta e seis ares ( 1,46 Ha), delimitada por um quadrilátero que teril um
dos seus vértices situado à distância de duzentos e oitenta e cinco metros
(285 m), rumo magnético sessenta e cinco graus e trinta minutos sudeste
( 65° 30, SE) da ponte sôbre o córrego Pintada, na estrada de rodagem de
Lavms para ljací e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orienta.ções: cento e sete metros e setenta centímetros (107,70 m),
sessenta graus sudeste ( 60° SE) ; cento e setenta e oito metros e setepta centímetros (178,70 m) vinte graus e trinta minutos nOrdeste (20° 30' NE);
cinqüenta e sete metros e sessenta centímetros (57,60 m), oitenta e seis
graus sudoeste (86° SW) e cento e quarenta e seis metros (146 m), quarenta e um graus sudoeste ( 41° SW) , respectivamente, até o vértice de
pa•rtida.
Cal. Leis -
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará <li taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricul:tura ,

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1943, 122.0 da Independência e
55.0 da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales,

DECRETO N. 14.094 -

DE

26

DE NOVEMBRO DE

1943

Outorga à Prefeitura Municipal de Pirambóia concessão para distribuição de
energia elétrica no distrito de Pirambóia, município de i{Jual nome, Estado
de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição e nos têrmos dos arts. 5.0 do decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938, e 10 dO decreto-lei n. 2. 281, de 5 de
junho de 1940, decreta:
Art. 1.0 É outorgada à Prefeitura Municipal de Pirambóia, respeitados os
direitos de terceiros anteriormente -adquiridos, concessão para distribuição de
energia elétrica no distrito de Pirambóia, município de igual nome, Estado de
São Paulo.
Art. 2.0 A Prefeitura Municipal de Pirambóia fica autorizada a instalar
uma usina térmica para produção de energia elétrica, com a potência de vinte
(20) quilowatts, e a freqüência de 60 ciclos por segundo.
Art. 3.0 Sob pena de caducidade do presente título, a concessionária obriga-se a:
I - Registá-lo na Divisão de Águas dentro de trinta (30) dias, após a sua
publicação.
I I - Apresentar, em três (3) vias, dentro do prazo de seis (6) meses, contados a partir da data do registo dêste decreto na Divisão de Águas:
a) projeto detalhado das instalações, geradores e respectivo orçamento;
b) projeto detalhado da rêde de distribuição e respectivo orçamento.
III - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
trinta ( 30) dias, contados da data em que fôr publicada a aprovação da respectiva minuta pelo .Ministro da Agricultura.
IV - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins de
registo, dentro dos sessenta ( 60) dias que se seguirem ao registo do mesmo no
Tribunal de Contas.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere êste artigo poderão ser pror~
rogados por ato do· MinistTo da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas, do Departamento N acionai da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada
pela referida Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta ( 30) anos,
contados da data do registo do respectivo contrato na Divisão de Águas.
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Art. 6.0 O capital a ser remunerado será' o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrim8nio da concessão em função da indústria, concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transformaç.ão
e distribuição de energia elétrica.
Art. 7.0 As tabelas de preço de energia serão fixadas pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas de acôrdo ·com o disposto
no art. 180 do Código de Águas.
Art. 8.0 Para a manutenção da integridade do patrimônio a que se refere
o art. 6.0 , dêste decreto, será criada uma reserva, que proverá às renovações,
determinadas pela depreciação ou impostas por acidentes.
Parágrafo único, A constituição dessa reserva, que se denominará reserva
de renovação, será realizada por quotas especiais que incidirão sôbre as tarifas,
sob forma de percentagem. Estas quotas serão determinadas tendo-se em vista
a duração média do material a cuja renovação a dita reserva, terá que atender
e poderão ser modificadas, trienalmente, na época da reyisão das tarifas.
Art. 9.0 A concessionária ·gozará, desde a data do registo de que trata o
art. 5.0 e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do Código de
Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 10, O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1943, 122.0 da Independência e 55:'
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.106 -

UE

27

DE NOVEMBRO DE

1943

Outorga à Prefeitara 1'v!unicipa1 de Campo Formoso concessão para o aproveitamento da e11erB,ia hidráulica da cachoeira denominada Pau de óleo,
no ribeirão Douradinho, no distrito da sede do município de Campo Formoso, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art, 150 do Código de
Águas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 É outorgada à Prefeitura Municipal de Campo Formoso, respei~
tados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, concessão para o aproveitamento da energia hidráulica da cachoeira Pau de Óleo, no ribeirão Douradinho, distrito da sede do município de Campo Formoso, Estado de Minas
Gerais, com a potência de sessenta e quatro ( 64) quilowatts, resultante de
uma altura de queda de oito metros e vinte centímetros (8,20 m.) e de uma
descarga de oitocentos (800) litros por segundo.
§ 1.0 O aproveitamento destina-se à produção, transmissão, transformação
e distribuição de energia na sede do município de Campo Formoso.
§ 2.0 Esta concessão l~galiza o aproveitamento que já se acha realizado.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade do presente título, a concessionária
obriga-se a:
I - Registá-lo na Divisão de Ág'!Jas, dentro do prazo de sessenta (60)
dias após a publicação.
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II - Apresentar, em três (3) vias, dentro do prazo de um (1) ano,
contadO da data do registo dêste decreto, na Divisão de Águas:
a) planta detalhada da usina, com indicação de tôdas as obras
licas e instalações elétricas;
b) planta e perfil da linha de transmissão;
c) planta geral da distribuição.

hidráu~

III Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
sessenta (60) dias, contados da data em que for publicada a aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IV Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas para os fins
de registà até sessenta ( 60) dias depois de tegistado no Tribunal de Contas.
Parágrafo único. Os prazos, a que se referé êste artigo, poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas do
Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada
pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art 4.0 A concessionária fica obrigada a· construir e manter, na:; proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando for determinado
pela Divisão de Águas, as instalações necessárias a observações linimétricas
e medições de descarga do curso dágu--a que vai utilizar, e a realizar as observações de acôrdo com as instruções da 'mesma Divisão.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registo do respectivo contrato na Divisão de Águas.
Art, 6.0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso, na constitulcão do patrimônio da concessão em função da indústria,
concorrendo, direta ~u indiretamente, para a produção, transmissão, transformação e distribulção de energia elétrica.
Art. 7.0 As tabelas de preço de energia serão fixadas pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas de acôrdo com o disposto no art. 180 do Código de Águas.
Parágrafo único. As atuais. tabelas de preço de energia fornecida pela
concessionária serão mántidas até que, pela Divisão de Águas, sejam determinadas as que deverão vigorar no primeiro período de tarifas.
Art. 8. 0 Para a manutenção da integridade do patrimônio a que se refere o art. 6.0 do presente decreto,. será criada uma reserva, que proverá
às renovações determinadas pela depreciação ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição dessa reserva, que se denominará reserva
de renovação, será realizada por quotas especiais que incidirão sôbre as tarifas
sob forma de percentagem. Estas quotas serão determinadas tendo em vista
a duração média do material a cuja renovação a dita reserva terá que atender~
podendo ser modificadas, trienalmente, na época da revisão das tarifas.
Art. 9.° Findo o prazo da concessão, o patrimônio desta, constituído na
forma do art. 6.0 , reverterá para o Estado de Minas Gerais, em conformidade
com o art. 165 do Código de Águas, sendo a concessionária indenizada, do
seu investimento ainda não amortizado, na base do custo histórico, deduzida
a reserva, a que se refere o parágrafo único do artigo precedente,
§ 1.0 Se o Estado de Minas Gerais não fizer uso do seu direito a essa
reversão, a concessionária poderá requerer, na forma que for estipulada no
contrato da presente concessão, a sua renovação.
§ 2. 0 Para os efeitos do parágrafo antúior dêste artigo, fica a concessionária obrigada a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado
de Minas Gerais e a entrar com o requerimento de prorrogação de concessão
-ou o de desistência desta, até seis ( 6) meses antes do término do respectivo
prazo.
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Art. 10. A concessionária gozará, desde a data do registo dC que trata 0
art, 5.0 do presente decreto e enquanto vigorar esta concessão, dos favores
constantes do Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente' decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1943, 122.0 da Independência e 55. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.108 -

DE

27

DE NOVEMBRO

DE 1943

Aprova projeto e orçamento para instalação de uma balança no pôrto de
Cahedelo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento nil importância
de Cr$ 69.524,00 (sessenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro .cruzeiros), que com êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Portos e Navegação, para a instalação de uma balança
destinada a pessagem de vagões e caminhões, no pôsto de Cabedelo, pelo
respectivo concessionário, o Estado da Paraíba.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1943, 122.0 da Independência e
55.0 da Repúhlica.
GETÚLIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N, 14,201 -

DE

7

DE

DEZEMBRO DE 1943

Concede reconhecimento aos cursos de pintura, escultura e gravura da Escola
de Belas Artes da Bahia

O Presidente dá República resolve, nos têrmos do art. 23 do decreto-lei
n. 421, de 11 de maio de 1938, conceder reconhecimento aos cursos de pintura,
escultura e gravur.a da Escola de Belas Artes, com sede em Salvador, no Estado
da Bahia.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.O 14.211 -

DE 8 DE DEZEMBRO DE 1943

Aprova as alterações introduzidas nos estatutos da "Sociedade Cooperativa de
Seguros contra Acidentes do Trabalho - Do Sindicato dos Proprietários
de Padarias e Conieitarias do Rio de janeiro", pela assembléia geral extraordinária de associados, realizada em 21 de outubro de 1941

O Presidente da Rep;ública, usando das atribuições que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos .estatutos da
"Sociedade Cooperativa de Seguros Contra Acidentes do Trabalho do Sindi-
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cato dos Proprietários de Padarias e Confeitarias do Rio de Janeiro"-; com
sede na cidade do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar em operações de
seguros de a-cidentes do trabalhO pelo decreto n. 838, de .20 de maio de 1936,
conforme deliberação da assembléia geral extraordinária dos seus associado!!,
realizada a 21 de outubro de 1941, inclusive mudança da denominação da
socieda-de para j'Cooperativa de Seguros do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria".
Art. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude o presente decreto.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1943, 122.0 d8! Independência e 55.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 14.242 -DE 9 DE DEZEMBRO DE 1943

Cria as Tabelas Suplementares de Extranumerário mensalista da Escola Nacional de Agronomia e Escola Nacional de Veterinária, do Ministério
da Agricultura, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 74, letra a, da Constituição, decreta :

0

Art. 1.0 Ficam criados, com onze ( 11) funções de assistente de ensino
referência XIX, a Tabela Suplementar de Extranumerário men~alista d~
Escola Nacional de Agronomia e, com três (3) funções de assistente de
ensino, referência XIX, a Tabela Suplementar de Extranumerário mensalista da Escola Nacional de Veterinária, do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do Ministério da Agricultura.
Art. 2.0 As funções a que se refere o artigo anterior são preenchidas
pelos servidores constantes da relação anexa.
Art. 3.0 As despesas co ma execução dêste Decreto, no período de
1 a 31 de dezembro do corrente ano, na importância de Cr$ 21.000,00
(vinte e um mil cruzeiros), será atendida pelo crédito suplementar aberto
pelo Decreto-lei. n.0 6 .077, de 9 de dezembro de 1943.
Art. 4.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1943, 122.0 . da Independncia e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
RELAÇÃO NOMINAL À QUE SE REFERE O ART. 2. 0 DO DECRETO
N.O 14.242, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1943
ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA

1 . Alcides Caldas.

2. Alfredo César do Nascimento Filho.
3. Aurélio Augusto da Rocha,
4. Ernesto Vater Faria.
S. Heitor Ibirá Gonçalves.
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6. Jorge de Melo Sabugosa.
7. José Aguiar Guimarães.
8 , José da Cruz Paixão.
9. José Lima Filho.
10. Olivero Henri Leonardos.
11. Vedando Duarte Silveira.
ESCOLA NACIONAL DE VETERINÁRIA

1 . Domingos Artur Machado Filho .

2. Júlio Carvalho Ferreira.
3. Sofia d'Albrieux.

DECRETO N. 14.267-

DE

14 DE DEZEMBRO DE 1943

Outorga à Prefeitura Municipal de Cruz Alta concessão para continuar a
exploração de um aproveitamento de energia hidráulica, já realizado, na
cascata das Andorinhas, no rio da Ponte, situada no 4. 0 distrito do município de Ijui, Estado do Rio Grande do Sul

art.

O Presidente da Rapública, usando da atribuição que lhe confere o
74, alínea a, da Constituicão e nos têrmos do art. 150 do Código de

Águas (decreto n. 24.643, de

ió

de julho de 1934), decreta:

Art. 1. E' outorgada à Prefeitura Municipal de Cruz Alta, r~speitados
os direitos de terCeiros anteriormente adquiridos, concessão para continuar a
exploração de urn a:p:roveitamento de energia hidráulica., já realizado, na !.!ascata das Andorinhas, no rio da Ponte, situada no 4.0 distrito do município
de Ijuí, EStado do Rio Gr:õ~nde do Sul, com e potência de duzentos e noventa
e quatro quilowatts (294 Kw), resultante da ·altura· de queda de dezenove
metros e oitenta centímetros ( 19,80 m) e da descarga de derivação de mil
quinhentos e dezessete (1. 517) litros por segundo.
§ 1.0 O aproveitamento destina~se a produção, transmissão, transformação
c distribuição de energia elétrica:, no 1. 0 distrito do município de Cruz
Alta, Estado do Rio Gra-nde do Sul,
§ 2.0 Esta concessão. legaliza o aproveitamento já feito pe1a concessionária.
0

Art. 2.0 Sob pena de caducidade do presente título, a concessionária
obriga-se a::
I - Registá-lo na Divisão de Água-s, do Departamento Nacional da Pro·
dução Mineral, dentro do prazo de trinta (30) .dias a partir da sua pu~
blicação.
li Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de trinta (30)
dias, contados da ds.·ta em que for publicada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
III - Aprestôlntar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins de
registo; até sessenta ( 60) dias depois de registado no · Tr~bunal de Contas.
Pz..rágrafo único, Os prazos a que se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, Ouvida a Divisão de Águas
elo Departamento Nacional da _Produção Mineral.
Art. 3.0 A concessionária fica obrigada e~ construir e manter, nas proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando for determinado
pela Div_isão de Águas, as insta.Jações necessárias para observa,ções linimé-
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tricas c medições de descarga do curso dágua utilizado e a realizar as obse-rvações de a.côrdo com aS instruções da mesma Divisão,
- Art, 4.0 A mitluta do contrato disciplinar desta conces9ão será preparada· pela DivisãO de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo pra•zo de trinta (30) anos,
contados da data do :o:-egisto do respectivo contrato na Divisão de Águas,
Art. 6.0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão, em função da indústri<ll,
concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.

Art. 7. 0 As tabelas de preço de energia serão fixadas, pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas, de acôrdo com o disposto no art. 180 do Código de Águas.
P2rágrafo único. As atuais tabelas de preço de energia fornecida pels.
conceflsionária serão mantidas até que, pela Divisão de Águas, sejam determinada-s as que deverão vigornr no primeiro período de tarifas.
Art. 8.0 Para a manutenção da integridade do patrimônio, a que se refere
o art, 6.0 do presente decreto, será criada uma reserva, que proverá às renovações determinada·s pela depreciação ou irripostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição dessa reserva que se denominará "reserva de renovação", será realizada por quotas especiais, que incidirão sôbre
as tarifa.s, sob forma de percentagem , Estas quotas serão determinadas tendo-se
em vista a duração média do material a cuja renovação a dita reserva terá
que atender, podendo ser modificada•s, trienalmente, na época da revisão das
tarifas.
Art. 9.° Findo o prazo da concessão, o patrimônio desta, constituído na
forma do art. 6.0 , 1·everte:rá para o Govêrno Federal, sendo a concessionária indeniz~da, de seu investimento ainda não amortizado, na base do 12usto
histórico, de"duzida a reserva de renovação, a que se refere o parágrafo único
do artigo precedente.
§ 1.0 Se o Govêrno Federal não fizer uso de seu direito a essa reversão,
caberá à concessionária a alternE.~tiva de requerer ao referido Govêrno seja
a concessão renovada pela forma que, no respectivo contra:to, deverá estar
prevista, ou de restabelecer, no curso dágua, às suas expensS!s, a situação
anterior ao aproveitamento concedido.
§ 2.0 Para os efeitos do parágrafo 1.0 dêste artigo, fica a concessionária
obrigada a entrar com o requerimento de· prorrogação da concessão ou o de
desist@nda desta, até seis (6) meses antes do término do respectivo prazo.
Art. 10. A concessionária gozará, desde a data do registo de que trata o
art. 5.0, dêste decreto, e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constao~
tes do Código de Águe~ e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de
da República

da Independência e 55.0
GETÚLIO VARGAS,

Apo18nio Sales.
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DECRETO N. 0 14.268-DE 14 DE DEZEMBRO DE 1943
Aprova as alterações introduzidas nos estatutos de "L'Union'', Compagnie
D'assurances Contre L'incendie et Risques Divers, pela assembléia geral
extraordinária de acionistas, realizada em 26 de junho de 1941.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74 letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as alterações introduzidas 'nos estatutos de
"L'Union" Compagnie D'assurances Contre L'incendie et Risques Divers, com
sede em Paris, República da França, autorizada a operar no Brasil em seguros
e resseguros dos ramos elementares, pelo Decreto n.0 91, de 10 de outubro de
1934, conforme deliberação da assembléia geral extraordinária dos seus acionistas, realizada em 26 de junho de 1941.
Art. 2.° Continuará a referida sociedade integralmente sujeita às leis
e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude o presente decreto.
Art. 3. 0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N, 14.312 ..:...._DE 16 DE DEZEMBRO DE 1943
Concede autorização para funcionamento .so "Banco de Crédito de São Paulo",
Sociedade Cooperativa, com sede na cidade de São Paulo, capital do
Estado de São Paulo

O Presidente da República, us8.ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com a alínea b do art. 12 do
decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932, revigorado, com alterações,
pelo decreto~lei n. 581, de 1 de agôsto de 1938, decreta:
Artigo único. Fica o "Banco de Crédito de São Paulo", Sociedade Cooperativa, autorizado a funcionar na cidade de São Paulo, Capital do Estado
de São Paulo, após o seu registo no Serviço de Economia Rural, do Ministério
da Agricultura.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 14.314 -

DE 20 DE DEZEMBRO DE 1943

Aprova projeto e orçamento para derrocatrJ.ento na bacia do pÔrto de
Pôrto Alegre

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e atendendo ao que requereu o Estado do
Rio Grande do Sul, concessionário do pôrto de Pôrto Alegre, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância de
Cr$ 449.841,10 (quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e quarenta e
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um_ cruzeiros e dez centavos) que com êste· baixam, rubricados pelo Diretor
de Departamento Nacional de Pôrtos e Navegação, para derrocamento na
bacia do pôrto de Pôrto Alegre, em frente ao cais que serve ao Armazém
A-7, levando-se à conta de q.pital a importância que for' apurada como efetivamente despendida até aquele limite.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e
55.0 da República.
GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 14.325-

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1943

Concede à sociedade Navegação Artw Donato, Limitada, autorização para
funcionar como. emprêsa de navegação, de acôrdo com o que prescreve o
decreto-lei n. 2. 784, de 20 de novembro de 1940
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade Na~
vegação Artur Donato, Limitada, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro,
decreta:
Artigo umco. É concedida à sociedade Navegação Artur Donato, Limitada, autorização para funcionar como. emprêsa de navegação, de acôrdo com
o que prescreve o decreto~ lei n. 2. 784, de 20 de novembro de 1940, obrigando-se 8 mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1943, 122,0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 14.326 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1943

Concede à sociedade Navegação Itajaí Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de na.vegaç.âo, de acôrdo com o que prescreve o decreto
n. 2, 784, de 20 àe novembro de 1940
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
Navegação Itajaí Limitada com sede na cidade de Itajaí, Estado de Santa
Catarina, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade Navegação ltajaí Limitada autorização para funcionar. como emprêsa de navegação de acôrdo com o
que prescreve o decreto-lei n. 2. 784, de 20 de novembro de 1940, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e
55.0 da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre M accond es Filho.
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DECRETO N. 0 14.327

-DE

23

DE DEZEMBRO DE

1943

Aprova, com modificações, os novos estatutos da "A PiratinintJa", Companlúa
Nacional de Seguros Gerais e Acidentes do Trabalho, adotados pelas assembléias gerais de acionistas, realizadas a 29 de janeiro e a 25 de setembro
de 1942, inclusive aumento de capital
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decTeta:
Art. 1.0 Ficam aprovados os novos estatutos da "A Piratininga", Companhia
NaciOnal de Seguros Gerais e Acidentes do Trabalho, com sede na cidade de
São Paulo, capital do Estado do mesmo nome, autorizada a operar em seguros
e resseguros dos ramos elementares e de acidentes do trabalho pelo decreto
n. 3 .138, de 8 de Outubro de 1938, conforme foram adotados por deliberação
das assembléias gerais extraordinárias dos seus acionistas, realizadas a 29 de
janeiro e a 25 de setembro de 1942, bem como o aumento do seu capital de
Cr$ 1. 500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) paTa Cr$
3. 000. 000,00 (três milhões de cruzeiros), deliberado pelas mesmas assembléias.
mediante as condições abaixo :
I -

Os estatutos são aprovados com as seguintes alterações :

8.0 substitua-se a expressão "maioria de votos" por 11maioria:
absoluta de votos";
b) ao art. 18 acrescente-se um parágrafo assim redigido : "A representação da sociedade perante a repartição fiscalizadora de suas operações caberá
a qualquer dos diretores";
c) no n. 1 do parágrafo único do art. 25, suprima-se a part9 final: "até
atingir a cifra do capital social";
d) substitua-se a redação do art. 26 pela seguinte : 1'0s dividendos prescritos na forma da lei serão levados ao Fundo de Previdência, a que se refere
o art. 2 5 parágrafo único n. 1''.
a) no art.

li ~ As alterações consignadas na cláusula precedente deverão ser aprovadas em B:Ssernbléia geral extraordinária dos acionistas, dentro do prazo de 60
(sessent;f di~~.--~ontados da data da publicação dêste decreto.
Art. 2.° Continuará a referida sociedade integralmente ·sujeita às lei.s e
regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, 'sôbre o objeto da autorização
a que alude o presente decreto.
·
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO

N.

14.331 -

DE

24

DE DEZEMBRO DE

1943

Concede à Emprêsa. Brasileira de Estanho Limitada autorização para
funcionar como emprêsa de mineração
O P.residente da República, usando da atribuição que lhe confere o ai'tigo 74, letr? a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 2!)
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à Emprêsa Brasileira de Estanho Limitada, com
sede nesta Capital, autorização para funcionar como emprêsa de mineração de
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acôrdo com o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 do decr,eto~lei n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar
sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República .
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.332-

DE

24

DE DEZEMBRO DE

1943

'

Concede à Mineração de Carvão Norte do Paraná Ltda. autorização para
funcionar como emprêsa de mineração

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à Mineração de Carvão Norte do Paraná Ltda., sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede nesta Capital; autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que
dispõe o art. 6.0 , § 1.0 do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 ( Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente
as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da Repúblicn.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.333 -

DE

24

DE DEZEMBRO DE

1943

Concede à Companhia de Mineração e Bauxita de Poços de Caldas autorização
· para funcionar como emprêsa de mineração .
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à Companhia
Caldas, sociedade anônima com sede na
torização para funcionar como emprêsa
dispõe o artigo 6.0 , § 1.0 , do decreto-lei

de Mineração e Bauxita de Poços de
capital do Estado de São Paulo, aude mineração de acôrdo com o que
n. 1. 985, de 29 de janeiro .de 1940
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(Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integral~
mente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto
da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da Rep-:íb_lica.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N, 14.359 -

DE

24 DE DEZEMBRO

DE

1943

Autoriza o cidadão bn:wileiro José Torres a pesquisar tiJica e associados nu
mundpio de Conselheiro Pena do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto~ lei n. 1. 985, de 29 de
janeiro' de 1940 (Código de Minas),, decreta:
Art. 1:0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Tmres a peõquisar
mica e associados numa área de trinta hectaTes (30 Ha), situada no lugar
denominado Córrego do Divino, no distrito de São Tomé, município de Conselheiro Pena! do Estado ·de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo
tendo um vértice a sessenta metros (60m) no rumo magnético, setenta e cinco
graus sudoeste (75° SW) da confluência dos có!regos Divino e Albino, e cujos
lados, gue formam êsse vértice, têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: seiscentos metros (600m), quinze graus sudoeste
(15° SW) e quinhentos metros (500m), setenta e cinco graus noroeste
(75° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabeleddos no
Código de Minas .
Aü. 3.0 O título da autorização de pesquisõJ, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será trans·
crito no liv:ro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1943, 122.0 dó! Independência e
55.0 da República.
GETÚLIO VARGAS·

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.360 -

DE

24

DE DEZEMBRO DE

1943

Autoriza o cidadão brasileiro Moisés Lupion de Troia a pesquisar minério da
ferro e associados no município de Castro do Estado do Paraná

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conf~re o artigo 74, letra aJ da Constituição e nos têrmos do decreto~lei n. 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Moisés Lupion de Traia a
pesquisw minério de ferro e associados numa área de quinhentos hectares
{ 500 Ha) situada no imóvel denominado Fazenda dos Machados, distrito
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e município de Castro do Estado do Paraná, área essa delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a quatrocentos - e quarenta metros
( 440 m) rumo magnético setenta e quatro graus e trinta minutos nordeste
( 74°30' NE) da confluência dos rios Cáchoeira e Cisqueiro· e cujos lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: mil seiscentos
e vinte metros ( 1. 620m), oitenta e quatro graus e trinta minutos noroeste
(84°30' NW); mil duzentos e dez metros (1.210m), setent21 e dois graus
noroeste (72° NW); dois mil e trinta metros (2.030), trinta e cinco graus
e trinta minutos noroeste (35°30' NW); mil duzentos e sessenta metros
(1.260m), quarenta e oito graus noroeste ( 48° NW); mil trezentos <J no~
venta metros (!.390m), trinta e dois graus noroeste (32° NW); quinhentos
metros (500m), cinqüenta e sete graus e trinta minutos sudoeste (57°30' SW);
mil quatrocentos e cinqüenta metros ( 1. 450m) 0 trinta e dois graus sudeste
(32° SE); mil trezentos e dez metros (1.310m), qua.renta ·e oito graus
sudeste ( 48° SE); dois mil cento e dez metros (2. 110m), trinta e cinco
graus e trinta minutos sudeste (35°30' SE); mil e cem metros (1.100), setenta .e dois graus sudeste ( 72° SE); mil quatrocentos e noventa metros
(1.490m), trinta graus e quinze minutos sudoeste (30°15' SW); quinhentos
e quarenta metros (540m), dezesseis graus sudoeste (16° SW); quinhe!ltos
metros (500m), setenta e três graus e quinze minutos sudeste (73°15' SE);
quatrocentos e sessenta metros ( 460m), dezesseis grs:us nordeste ( 16° NE);
:mil e seiscentos metros ( 1. 600m), trinta grS>Us e quinze min1.:tos uo::deste
(30°15' NE); mil quatrocentos e setenta e cinco metros (1.475m), oitenta
e quatro graus e trinta minutos sudeste ( 84°30' SE); <tuinhentos metros
(500m), seis graus nordeste (6° NE),
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos ttrmos estabelecidos no
Código de Mina.s.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da: Produçiío Milleral do
Ministério da Agricultum _.
Art. 4.0 Revoga1.n~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1943, 122.0 cl2.1 Independêncía e
55. 0 da República.
GETÚLIO VARGAS·

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.36ó-

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1943

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo de Sampaio Torres a pesquisar cassiterita e associados nos municípios de Prados e Resende Costa, do Estaá.o
de Minao Gerais·
O Presidente da República 1 usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o citadão brasileiro Eduardo de Sampaio Torres
a pesquisar cassiterita e associados numa .área de quatrocentos e sessenta e
seis hectares e setenta e cinco ares (466,75 Ha) situada no lugar denominado
Fazenda da Esperança, distrito de São Francisco Xavier, município de Prados
e distrito e município de Resende Costa, do Estado de :Th.-1inas Gerais, área
essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a duzentos e
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cinqüenta metros (250m) rumo vinte e três graus nordeste (23° NE) da
confluência do córrego do Rancho no ribeirão do Mosquito e os lados. a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos: trezentos e sessenta metros (360m), sessenta e dois graus noroeste ( 62° NW); dois mil
oitocentos e cinqüenta metros (2. 850m), sessenta e cinco graus nordeste
(65° NE); mil e duzentos metros (1.200 m), vinte e cinco graua sudeste
(25° SE); dois mil seiscentos e vinte e oito metros e trinta e doh centím>:!tros (2.628,32m), sessenta e cinco graus sudoeste (65° SW); mil cento
e oitenta metros (1.180 m), trinta graus, quar.enta e cinco minutos sudoeste
(30°45' SW); mil e duzentos metros ( 1. 200m), cinqüenta e nove g;r.:ms e
quinze minutos noroeste (59°15' NW); seiscentos e cinqüenta metms (650m)
trinta graus e quarenta e cinco minutos nordeste (30°45' NE); seiscentos
metros (600m), oitenta graus sudeste (80° SE); oitocentos e cinqüenta metros
( 850m), vinte e três graus nordeste ( 23° NE) .
Art. 2.0 Esta
Código de fu!inas.

a"Utorização

é outorgada nos

têrmos

e~tabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, qu~ será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a t~xa de quatro mil seiscentos e setenta cruzeiros
(Cr$ 4.670,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1943, 122. 0 da Independência e
55.0 ds República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.367

~DE

27 DE DEZEMBRO DE 1943

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo de Sampaio Torres a pesquisa.; cas·
siierita e associados no município de Prados do Estado de Minas Gerais
O Presidente da- República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
t1go 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n. 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Eduardo de Sampaio Torres
a p2squ~sar cassiterita e associados numà. área de quatrocentos e sessenta e
seis hectares (466 Ha), situada nos lugares denominados Fazenda da Espe·
rança, Fazenda do MosquitO e Fazenda do Sumidouro, distrito de São Francisco Xavier, município de Prados, do Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a cento e sesS<;>nta metros (160m), rumo cinqüenta e nove graus e quinze minutos noroeste (59°15 NW) da ponte da rodovia Rezende Costa~São Francisco Xavier
sôbre o Ribeirão do Mosquito e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos: quatro mil cento e sessenta e seis metros e sessenta
e seis centímetros ( 4. 166,66m) trinta graus e quarenta e cinco minutos nordeste (30°45' NE); mil e duzentos metros (!.200m), cinqüenta e nove graus
e quinze 'minutos sudeste (59°15' SE); duzentos e cinqüenta metros (250m),
trinta graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (30°45' SW); quinhentos
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e cinqüenta metros (550m), setenta e três graus noroeste ( 73° NW); dúzentos e cinqüenta metros (250m),- sul (Sul); quatrocentos e cinqüenta metros (450m), setenta e três graus sudeste (73° SE); dois mil seiscentos e
cinqüenta metros e sessenta e seis centímetros (2. 650,66m), trinta graus e
quarenta e cinco minutos sudoeste (30°45' SW); quatrocentos metros (400m),
trinta graus noroeste (30° NW); seiscentos metros (600m), trinta e quatro
graus sudoeste (34° SW); quatrocentos metros (400 m), quarenta e dois
graus sudeste ( 42° SE); trezentos e cinqüenta metros (350m), trinta graus
e quarenta e cinco minutos sudoeste (30°45' SW); mil e duzentos metros
( 1. 200m), cinqüenta e nove graus e quinze minutos noroeste ( 59°15' NW).
f'\rt. 2.0 Esta autorização é outorgadt:) nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil seiscentos e sessenta cruzeiros
(Cr$ 4.660,00) e ser~. transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mine!aJ do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1943, 122. 0 da Independência e
55.0 da República,
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 14.368- DE 27 DE DEZEMi3RO DE 1943
Autoriza o cidadão brasileiro Manoel de Sampaio Torres Neto .:.i pesquisar
mir.ério de auto, cassiterita e associados no municíoio de São João dei
Rei do Estado dé Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do decretO··lei n. 1. 985, de 29 de
janeiro rle 1940 (Código de Minas), decreta:

Art, 1.° Fica au~orizàdo o cidadão brasileiro ManoGl de Sampaio Torres
Neto a pesqu>sar minério de ouro, cassiterita e as~odados numa área de
quinhentos hectares (500 Ha), situada no distrito e município de São João
del Rei do Estado dt; Minas Gerais, área essa delimitada por um ret.1ngulo
que tem um v~rtice a seiscentos e setenta e dm:o metros (675m), rumo
magnético vinte e: cito graus e trinta minutos nordeste (28°30' NE) do marco
quilométrico cento e oito~ (Km 108) da linha tronco da Rêde Mineira de
Viação e cujos lç.,.cJos convergentes nesse vértice e a 1)artir do n1esmo têm os
seguintes comprim•mtos e rumos magnéticos: qua-tro c1il metros ( 4. OOOm),
leste (E); mil duzentos e cinqüenta 'metros (1.250...n·), sul (S).
Art. 2.0 EstB autorização é outorgada. nos têrmo:; e:rtabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxS~ de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mim•ral do
Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e
55.0 da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 14.369- DE 27 DE DEZEMBRO DE 1943·
Aatori?.a. v cidadão brasileiro l'llanocl de Sampaio Tor."es Neto a pesq'lisar
minério de ouro, cassiterita e associados no munidp!o de São ]0â.o del
Rei do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 2rtigo ~/4, letra a, da Constituição e nos têrmos do d<:!creto-l€'i n. 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o _cid.<:~dão brasileirO M·moe! de Sampaio Torres
Neto a pesqui:-oa1· minério de ouro. cassiterita e associ.:õ:-d(Jf. numa área de
quinhentos hetta•res (500 Ha), sit•.mda no distrito e muúicípi.o de São João
del 1\:ei do Estado de Minas Gere.is, área essa delimitada por um retângulo
que tem un1 ••Prtice no marco quilométrico cento e qwn:·o (Km. 10.-.j.) do- tinha
tronco da Rêrl.e Mineira de Viação e cujos lados, a l,Ja;·tir dêsse vértice, têro
os sPgnintes ('OH1prlmo..:ntí'.o. e rumos magnéticos: quc;,.trG rPi! metros (4.UOJm),
leste (E); mil duzentos e cinqüenta metros (!.250m), norte (N).
·Art. 2. 0 Esta mitorização é outorgadS! nos têrri1os es·tabeleódos no
Cód1gc de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma vi3 autêntica
dêste decreto, pagará. a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da PcoduçãG Mineral do
Ministério da Agricultur-a.
Art 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
R.io de Janeiro, 27 de dezembro de 1943, 122.0 da Indcpe:i1d&ncia ~
55.0 d<ll República.
GETÚLIO VARGAS.

Ápolônio Sales.

DECRETO N.

14.372 -

DE.

27 DR DEZEMBRO DE 1943

Outorga à Usina Santa Teresinha, Sociedade Anônima, com sede em Recife, concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de uma
queda dágua, situada no rio ]acuipe-mirim, no distrito de A&ua Preta,
município de igual nome, Estado de Pernambuco
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, a!ínea a, da Constituição, e nos têrmos dos arts. 9.0 , 11 e 12 da
decreto-lei n. 3.259, de 9 de _maio de 1941, decreta:
Art. 1.0 É outorgi:tda à Usina Santa Teresinha, Sociedade Anônima, com
sede em Recife, respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos,
concessão para o aprOveitamento da energia hidráulica de uma queda dágua~
situada no rio Jacuipe-mirim, distrito de Água Preta, município de igual
nome, Estado de Pernambuco, com a potência de duzentos e trinta e cinco
(235) Kw, correspondente a um desnível de dezessete- metros e oitenta
centímetros ( 17,80 m) e a uma descarga de derivação de mil trezentos e
sessenta ( 1. 360) litros por segundo.
§ 1.0 O aproveitamento destina-se a utilização da energia elétrica para
uso exclusivo da concessionária, que não a pOderá fornecer a terceiros,
mesmo a título gratuíto, excluídas, todavia, dessa proibição aS vilas operárias· da concessionária, desde que seja gratuíto o fornecimento de energia
que lhes for feito.
Col. Leis -

Vol. II

F.

42
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§ 2. 0 ítsse aproveitamento, que já se acha realizado, fica
pelo presente decreto .

legalizado

Art. 2.0 Sob pena de multa. de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), a concessionária obriga-se a:
I Registar o presente título na Divisão de Águas, dentro do prazo
de trinta (30) dias após a sua publicação.
II Apresentar à Divisão de Águas, dentro do prazo de cento e
oitenta ( 180) dias, a contar da data do registo na Divisão de Águas, a
planta geral das instalações, em três ( 3) vias.
III Assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro de sesseOta
(60) dias, contados da data em que for publicada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IV Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os
fins de re.gisto, a.té sessenta (60) dias, depois de registado no Tribunal de
Contas.
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será prepa~
rada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da
Agricultura .
Art. 4.0 A Presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) .anos,
contados da data do registo do re8pectivo contrato na Divisão de Águas.
Art. 5.0 A concessionária fica obrigada a construir e manter, nas proM
ximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando for determiM
nado pela Divisão de Ãguas, as instalações necessárias ,a observações linitÍlétricas de descarga do curso dágua, que vai utilizar, e a realizar as obserM
vações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.

Art. 6.° Findo o prazo de concessão, tôda a propriedade da concessioM
nária que, no momento, exi.stir em função exclusiva e permanente da produção de energia elétrica referente ao aproveitamento concedido, reverterá
para o Estado de PernambuCo, em conformidade com o estipulado no artigo 1f;i5 do Código de Águas, mediante indenização na base do custo histórico.
§ 1.0 Se o Estado de Pernambuco não fizer uso do- direito a essa reversão, a concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal seja a presente
concessão renovada pela forma que, no contrato, já deverá estar prevista.
§ 2.0 P"'ra os efeitos do § 1.0 dêste artigo, fica a concessionária obrigada a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado de
Pernambuco e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão ou
o de desistência desta, até seis ( 6) meses antes do término do respectivc
prazo.

Art. 7.0 A concessioeária gozará, desde a data do registo de que trata
o art. 4. 0 , e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do
Código de Águas e das leis· especiais sôbre a matéria·.
Art. 8.0 O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1943, 122.0
55.0 da República.
GETÚLIO

da Independência e

VARGAS.

Apolônio Sales
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DECRETO N. 14.415- DE 30 DE DEZEM:SRO DE 1943

Autoriza o cidadão brasileiro Otadlio Pereira de Cal:valho a comprar
pedl'as preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o tutigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o decreto-íei n. 466, de 4
de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Otacílio Pereira de Carvalho, estabelecido em Pôrto Nacional, no Estado de Goisz, a comprar pedras
preciosas nos têrmos do decreto-lei n. 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
A1·t. 2.0
Art. 3. 0

Ítste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
•

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55. 0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

A, de Sousa Costa.

DECRETO N. 14.418-DE 31 DE DEZEMBRO DE 1943

Aprova os novos estatut-os da Compnnhia de Seguros Marítimos e Terte$ites<;
"Garantia" adotados pe}as assembléias gerais extraordinárias dos seus acionistas realizadas a 20 de março de 1942 e -12 de julho de 1943, inclusive
aumento do capital social p:::ua Cr$ 1. 500.000,00.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74
letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados os novos estatutos da Companhia de Seguros
Marítimos e Terrestres "Garantia", com sede nesta· cidade do Rio de Janeiro,
autorizada a operar em seguros marítimos e terrestres, pelo decreto n. 3. 753,
de 15 de dezembro de 1866, e carta-patente n. 6, de 10 de junho de 1902,
conforme foram adotados pela assembléin geral extraordinária dos seus acionistas, realizada a 20 de março de 1942, com as modificações introduzidas pela
efetuada a 12 de julho de 1943, inclusive aumento do capital social de
Cr$ 1. 000.000,00 para C!·$ 1. 500.000,00, mediante a condição ab2ixo:

I - No art. 31, substituam-se "Rs. 3:000$000 (três contos de réis)"
por "Cr$ 3. 000,00 (três mil cruzeiros)" e as palavras "alínea e" por "al!nea f".
Art. 2.0 Continuará a referida sociedade. integralmente sujeita às leis e
regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a
que alude o presente decreto.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122.0 da Independ@ncia e 55.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre Ma1·condes Filho.
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DECRETO N, 14-.419 --

DE

31

DE DEZEMBRO DE

1943

Aprova projeto e orçamento para construção de uma ponte por "The Great
W~stern oi Btazil Railway Company Limited"
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a., da ConstituiÇão, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância de
Cr$ 169.843,00 (cento e sessm~ta e nove mil oitocentos e quarenta e três
cruzei:;os) que com êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estn:das de Ferro, para construção de uma ponte sôbre
o riacho Salamandra, no Km 152,620 do prolongamento de Rio Branco a Pe-

trolina, tre<:ho Albuquerque Hé-Afogados de Ingazeira, na rêde a cargo de
The Great Western of Brazil R&ilway Company Limited, correndo as despesas
:Por conta dos créditos próprios,
Rio de Janeiro, 31 de dezembro da 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República .
Gl1,:TÚLIO VARG!..S.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 14.420 -

DE

31 de DEZEMBRO DE 1943

Suprime cargo extinta

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra e., da Constituição, e nos. têrmos do art. 1.0 , alínea n, do decretolei n. 3.195, de 14 de abril de 1941, deCreta:
Art. 1.° Fica suprirnido um ( 1) cargo da classe G da carreira de Revisor de Provas do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, vago em virtude da promoção de Pedro América de Magalhães Pahl.
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122.0 da Independ~ncia e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre MaTcondes Filho.

DECRETO N. i4-.42l- DE 31 DE DEZEMBRO DE 1943
Autoriza o ll/Iinisil"o do Estado dos Neé,Ócios da Ae1·on.áutica a outoT(jar ao Comandante da 1.a Zona Aérea os necessários poderes para requisitar imó~
veis illdispensáve-is fio setviço pública.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letm a, da Constituição,· a tendo em vista o disposto no art. 7.0 do
decreto-lei n. 4. 812, de 8 de oUtubro de 1942, e as razões que lhe foram
apresentadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, decret~;

Artigo único. Fica autorizado o l\1inistro de Estado dos Negócios da
Aeronáutica, a outorgar os necessários poderes ao Comandante da 1.a Zona
Aérea para requisitar: os terrenos situados nas proximidades do Aeroporto de.
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Val de Cans, Belém - Pará, pertencentes aos Srs . João Raso Cardoso Da~
nim, ou a eeus sucessores com a área de 495.691 m2; ao Sr. Jaime da Gama
e Abreu ou a seus sucessores com a área de 540.259 m2; à Sociedade Coope~
rativa da Indústria Pecuária do Pará ou a seus sucessores; com a área de
155.521,72 m2; aos Serviços de Navegação-da Amazônia e Administração do
Pôrto do Pará (SNAPP) ou a seus sucessores, com a área de 1.042, 755,85
- m2; à Sociedade Civil contra a Lepra ou a seus sucessores, com a át·ea da
415.499,04 m2; ao Sr. Francisco Fernando Dacier Lobato ou a seus sucezso~
res, com a área de 575.622,21 m2; So Sr. John Engelhacd ou a seus suces~o
res, com a área de 88.744,84 m2; os terrenos situados em Amapá, :rerritório
do Amapá, pertencentes ao Sr, Assaid Antônio Sfair ou a seus sucessores, com
a área de 6 .198. 000,00 m2; os ten-enos situados em São Luiz, Maranhão, per~
tencentes ao Sr. Edison Brandão ou a seus sucessores, com a áre2 de
113.243,456 m2; os terrenos situados em São Luiz, Maranhão, pertencentes
à Prefeitura Municipal de São l.<.Jiz ( 4. 193. 063,97 m2) e no Sr. Pinheiro
Costa ( 429. 756,718 m2) ou a seus sucessores, co·m a área total de
4.622.820,688 m2;· bem como as benfehorias que nesses imóveis existirem;
tudo como consta dos processos, em que estão juntas as devidas plantas, assinadas pelo Diretor de Obras do Ministério da Aeronáutica, protocolados, res~
pectivamente, sob os ns. 127-S; í27~S; 125-S; 126-S; 126-S; 126-S; 126-S;
124-S; 111-S; 3. 040-43.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da .República.
GETÚL!O

.lo<:.cmim

DECRETO N. 14,422

--DE

v P.RGAB •
P~dro

Sal;2<3!do Fillw.

31 DE DEZE!',1BRO DE l9t',-3

Autoâza o Mini:::f<~ de Esü:.Co dvs Net,ócios da Aemnáu:tica 2 outorgar ao Comandante Õ.3 E.'2 Zona Aérea os necessi'lrios poderes p.."u·a requisHar terrenos indi~pe11sáveis à deiesn e à segurança nacional.
O Presidente da Repúblico., usando da atri.bulção que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7.0 do
decreto~ lei n, 4. 812, de 8 de outubro de 1942, e as -razões que lhe foram
apresentadas pelo lVlinistro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, decreta:

Artigo único.
Fica 2utorlzado o Ministro de Estado dcs Negócios da
Aeronáutica a _outorgar os necessários poderes ao Comomdante da 2.<'· Zona
Aérea para requisitar: os terrenos situados ~o lado da Base de Ibura, Recife,
Pernambuco, pertencentes ao Sr, Artur Carlos de Melo, ou a seus suces:mres
com a área de 18.167,75 metros quadrados; os terrenos pertencentes ao senhor
Joaquim Naziazcno do Rêgo Barros ou a seus sucessores, com a área de
25, 191,58 metros quadrados; os teru~nos pertencentes ao Sr. Manuel Agapito
dos Santos ou a seus sucessores, cem a área de 4, 059,22 metros quad,mdos;
os terrenos pertencentes ao Sr. Joaquim G, Lima e a D. Flora A. Cavalcanti ou a seus sucessores, com a área de 46.722,14 metros quadrados; os terrenos pertencentes ao Sr, Capitão Oscar Cavalcanti de Albuquerque ou a seus
sucessores, com a área de 15.064,18 mettos quadrados e os terrenos perten-
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centes 8. Sra. D. Caritina de Oliv~úra Sinden
de 2L1·5. 156,84 metros quadrados; bem como
veis existirem; tudo cofuo consta do processo,
plantas, assinadas pelo Diretor de Obn1.s do
tocolados sob o n. 3.691-43.

ou a sevs sucessores, com a área
as benfeitorias que nesses imó~
em que est8o juntDs as devidas
l'./J:inistério da Aemnáutica, Pro~

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 194·3, 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

]o<::qrdrn PiJdeJ Sé.'lgado Filho.

DECRETO N. 14.423-

DE

31

DE DEZEr>.1BIW DE

1943

Deck.ra de utilidade pâblica, par;;, d$snpmp:riação, irr:.ó,..eis necessários a obras
de defe~sa na.cion:J.l, em Recife, Per113mhuco

O Presidente da República, uscmdo da atribuição que lhe coníere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e de ocôrdo com o art. 6. 0 , combinado com
o art. 5. 0 , letras a, h c n, do decreto-lei n. 3.3ó5, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1. 0 São declarados d~ utilidade pública, para desapropriação, os terrenos, jnclusive be11feitorias que neles existirem, excluídos as executadas pelo
Govêrno dos Estados Unidos da América do Norte, situados nas vizinhanças
da Base de Ibura, Recife, Pernambuco, pertencentes ao Sr. Artur Carlos de
Melo ou a seus sucessore:; com a área de 18.167,75. metros quadrados; ao
Sr. Joaquim Naziazeno do Rêgo Bnrros ou a seus sucessores com a área de
25.191,58 metros quadrados; ao Sr. Manuel Agapito dos Santos ou a seus
sucessores cOm a área de 4. 059,22 metros quadr8.dos; ao Sr. Joaquim G. de
Lima e a D. Flora A. Cavalcanti ou a seus sucessores com a área de
46.722,14 metros quadrados; ao Sr. Capitão Oscar Cavalcanti de Albuquerque
cu à seus sucessores com a área de 15.064,18 metros quadra.dos e à senhor?
D. Caritina de Oliveira Sinden ou a seus sucessores, com a área de
245. 156,84 metros quadrados, terrenos êstes todos que perfazem o área total
de 354.361, 71 metros quadrados, tudo conforme consta do procesSo prato~
colado sob o n. 3.691-43 na Diretoria de Obras do Ministério da Aeronáutica,
no qusl se encontram as plnntas respectivas que vão assinadas pe1o Diretor
de Obras dêsse Ministério.
Art. 2.0 Destinam~se êsses imóveis a inste.hçõe~ militares.
Art. 3.° Fica o 1\IIinistério da Aero!láutica autorb:ado 2 efetivar as de~a~
propriapões respectivas na forma do art. 10, do decreto-lei n. 3. 365, de 21 de
junho de 1941.
Art. 4. 0 A despesa correrá pelos recursos co!lstantes elo decreto-lei n{unaro
5. 609-A, de 22 de junho d8 1943, Inciso 5.0 •
Art. -5.0 Revogam-se

fl.S

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 194·3, 122. 0 da Independência e 55. 0
da· República.
GETÚLIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

A'l'OS. DO PODER

DECRETO N.

14.424

~DE

EXl~CU'l'lVO

663

31 DE DEZEMBRO DE 1943

Declara de uti!id2d.e pública, para desapmpriaç5.o, imóvel necessário à ampliação da Base Aé!ea àe Belém, no Estado do Pará
O Presidente Ua República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74-, letrn a da Constituição, e de acôrdo com o mt. 6.0 , combinado com
o art. 5.0 , letras a, b e ·n, do decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 É declarado de utilidade pltblica, para desapropriação, o terreno
inclusive as benfeitorias nele existentes, situado em Belém, Estado do Pará,
pertencente a Jc:lieta de Castro Pinheiro, ou a seus sucessores, e que tem a
área total de 692.4 77,3643 metros quadrados, tudo conforme consta do processo protocolado sob o n. 10.8<1·1-43, no Ministério da A€ronáutica, junto ao
qual se encontra a planta respectiva.
Art, 2. 0 Destina-se êsse imóvel à ampliação da Base Aérea de Belém,
no Pará.
Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar a desapropriação respectiva, na forma do f.l.rt. 10 do decreto-lei n. 3.365, de 21.de
junho de 1941.
Art. 4 ..0 A despesa correrá pelos recursos constantes do decreto-lei número 5.609-A, de 22 de junho de 1943.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de :!..943, 122. 0 da Independência e 55.o
da República,
GETÓLIO VARGAS,

Joaquim Pedro Salgado Filho-

DECRETO N.

14.425

~DE

31 DE DEZEMBRO DE 1943

Declara de utilidade púhlica, para desap.ropria.ção, imóvel necessário à ampliação da Base Aérea de Belém, no Estado do Pará
O Presidente; da Repúblicn, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e de acôrdo com o art. 6. 0 , combinado com
o art. 5.0 , letr<?.s a, b e n, do decreto-lei n, 3. 365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.. 0 É de_clarado de utilidade pública, para desapropriação, o terr8no,
inclusive as benfeitorias nele existentes, situado em Belém, Estado do Pará,
pertencente a Companhia de Eletricidade Pamênse Limitada 1 ou a seus cucessares, e qu.e tem a área total de 1.066.017,1085 metros quadrados, tudo
conforme consta do processo protocolado sob o n. lO. 841~43, no Ministério da
Aeronáutica, junto ao qual se encontra a planta respectiva.
Art. 2 .. 0 De2tina-se êsse ím6vel à ampliação da Base Aérea de Belém,
no Pará.
Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar a desapropriação respectiva, na forma do art. 10 do decreto-lei n. 3.365, de 21 do
junho de 1941.
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Art. 4. 0 A despesa correrá pelos recursos constantes do decreto~lei nú~
mero 5.690-A, de 2_2 de .junho -de 1943.
Art. 5.0 Revogain-se as disposições .em cont:rá<io.
Rio de Janeiro, 31 de dezemPro de 1943, 122.0 da Independência e 55. 0
da RepúbliCa.
GETÚLIO VARGAS.

Joaquim Pedro Sâlgado Fil!;o.

DECRETO N. 14.426 -

DE

31

DE DEZEMBRO DE

1943

Declara de utilidade pública, para desap-ropriaçiio, imóvel rJecessário à ampliação da Base Aérea de Belém, no Estado do Pará
O Presidente ,da República,, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e de acôrdo com o art. 6.0 , combinado com
o art. 5.0 , letras a, b e n, do decreto-lei n. 3, 365, de 21 de junho de 1941 1

decreta:
Art. 1. 0 É declarado de utilidade pública, para desapropriação, o terreno,
inclusive as benfeitorias nela existentes, situado em Belém, Estado do Pará,
pertencente aos herdeiros de I\IIanuel Antônio de Castro ou a seus 'sucessores,
e que tem a órea total de 55.758,1019 metros Quadrados, tudo cnnforme consta
do' processo protocolado sob o n. 10. 841~43, no Ministério da Aeronáutica,
junto ao qu<~.l se encontra a planta raspect.iva.
Art. 2 ..0 Destino~se êsse imóvel à ampliação da Base Aéree. de Belém,
no Pará.
Art. 3.° Fica o .Ministério da Aa·onáutica autorizado a efetiver a desa~
propriação :respectiva, na forma do art. 10 do decreto~lei n. 3.365, de 21 de
junho de 1941.
Art. 4. 0 A despesa correrá pelos recursos constantoo do decreto~lei nú~
mero 5.690~A, de 22 de junho de 1943.
Art. 5.0 Revogam~se as disposições em cor.trário,

Rio de Janeiro, 31 dé dezembro de 1943, 12?.. 0 . da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Joaquim Pedro SWgado Fiího.

DECRETO N. 14.427- ElE 31 DE DEZEMBRO DE 1943

Declara de utilidade pública, para desaprcpdação, imóveis necessários a obres
de defesa nacional, em Belém, Pará
O. Presidente da República, u~ando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o art. 6.0 , combinado com
o art. 5.0 , letras a, b e n, do decreto-lei n. 3. 365 de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 São declarados de utilidade pública, para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias que no:~les existirem, situados nas proximidades
do Aeroporto de Vai de Cans em Belém, Pará,, pertencentes acs Srs . João
Raso Cardoso Danim (495.691,00 m2) e Jaime da Gama e Abreu
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(540.259,00 m2) ou a seus sucessores, e qu~ têm a área total de 1.035.950,00
metros quadrados, tudo conforme consta do proçesso protocolado sob o
n. S-127 na Diretoria de Obras do Ministério da Aeronáutica, no qual se
encontra a planta respectiva, que vai assinada· pelo Diretor da Obras dêsse
Ministério.

Art. 2.0 Destinam-se êsses imóveis a instalações militares.
Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizl?do a efetivar a desapropriação respectiva na forma do art. 10, do decreto-lei n. 3. 365, de
21 de junho de 1941.

Art. 4-. 0 A despesa corret·á pelos recursos constantes do dec>eto-lei número 5. 609-A, de 22 de junho do em-rente ano.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro d2 1943, 122.0 da Independência e 55.0 ·
da República.
GETÚLIO V Ali:GAS.

Joaquim Pedro Sa.láa.do Fil.'l-;o.

DECRETO N. 14.428-

DE 31 DE DEZEMBRO DE 1943

Declara de utilidade pÚblic;;;., par8. desapropriação, imóveis rwce8&árioo a
de defesa nacional, e.m Belém, Pará

oh~as

O Presidente da . República, usav.do da atribuição que lhe confere o

art. 74, letra a, da Constituicão, e de acôrdo com o art. 6.0 , combinado com
o art. 5.0, letras e., b e n, d; de:::reto-lei n. 3. 365 de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1. 0 São declarsdos de utilidade pública, para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias que neles existirem, situados nas proximidades
do Aeroporto de Vai de Cans em Belén1, Pará, pertencentes à Sociedade Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará ou a seus sucessores e que teem a área
total de 155. 521,72 metros quadrados, tudo conforme consta do processo protocolado sob· o n. S-125, na Diretoria de Obras do Ministério da Aeronáutica,
no qual se encontra a planta respectiva, que vai assinada pelo Diretor de
Obras dêsse Ministério.
Art. 2.0 Destinam-se êsses imóveis a instalações r.:tilitares.
Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar a desapropriação res:pectiva na forma do art. 10, do decreto-lei n. 3 .365, de
21 de junho d~ 1941.
Art. 4.0 A despesa con·8.-á pelos recursos constantes do decreto-lei número 5. 609-A, de 22 de junho do corrente ano.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122.0 da Indcpendêilcia e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO N. 14.429-

DE

EXJ~CUTIVO

31

DE DEZEMBRO DE

1943

Declara de utilidade pública, par_a desapropriação, imóveis necessários a obras
de def:=sa nacio12al, em Siio -Luiz, Maranhão
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o art. 6. 0 , combinado com
o art. 5. 0 , letras a, b e n, do decreto-lei n. 3.365 de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 São declarados de uti.lid.s.de pública, para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias que neles existirem, situados em São Luiz,
Maranhão, pertencentes à Prefeitura MuniciPal de São Luiz ( 4. 193.063,97
m2) ·e ao Sr. Pinheiro Costa (429. 756,718 m2) ou a seus sucessores, e que
têm a área total de 4. 62?.. 220,688 metro~ quadrados, tudo conforme consta
do processo protocolado sob o n. 3. 040-43 na Diretoria de Obras do Ministério da Ae-ronáutica, no qual se encontra a planta respectiva, que vai assinada
pelo Direto1· de Obras dêsse Ministério.
Art. 2. 0 Destinam-se ê"ssC's imóveis à construção do Aeroporto de São
Luiz.
Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizs.do a efetiva-r a desapropriação respectiva na forma do art. 10, do decreto-lei n. 3. 365, de
21 de junho de 1941.
Art. 4.0 A despesa corre1·á pelos recursos constantes do d8c:·eto-lei número 5. 609-A, de 22 de junho do correnüO! Rno.

A1·t. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 194-3, 122. 0 da bdep~ndência e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. 14.430 -

DZ

31 DE DEZEMBRO DE 1943

Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis . necessários a
obrns de defesa nacional, em São Luiz, Maranhão
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e de acôrdo com o art. ó.O, combinado
com o art. 5.0, letras "a", '·b" e "n", do decreto-lei n. 3.365, de 21 de
junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 São declarados de utilidade pública, para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias que neles existirem, situados em São Luiz,
Maranhão, pertenccnte3 ao Sr. Edison Brandão ou a seus sucessores e que
têm a área total de 113.243,456 metros quadrados, tudo conforme consta
do processo protocolado sob o n. S-111, na Diretoria de Obras dO Ministério da Aeronáutica, no qual se encontra a planta respectiva, que vai assinada pelo Diretor de Obras dêsse J\1inistério.
Art. 2. 0 Destinam·se êsses imóveis a _inst2.!ações de óleo e combustível.
Art. 3.° Fica o Iv!inistério da Aeronáutica autorizado a efetivar a desapropriação respectiva na forma do art. 10 do decreto-lei n. 3.365, de 21
de junho de 1941.
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Art. 4. 0 A despesa correrá pelas recursos constantes do decreto-lei nÚ:mero 5. 609-A, de 22 de junho do conente ano.
Art. 5.0 l~evogmn-sc 2.3 disposições em co:;1b:&rio.
Rio de Jane;:ro, 31 Ce dezembro de 1943, 122.0 da Independ&ncia
e 5~. 0 da República.
GETÚLIO VARGAS.

]oa.quirn Pedro SaljJado l!ilho.
DECRETO N'. 14.431

~DE

31 DE DBZEMERO DE 1943

Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis necessários a
obras de defesa nE<cion~l, em Amapá, Tet'âiório do Amapá
O Presidente da República, us:omdo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e de acôrdo com o art. 6.0, combinado
Com o art. 5. 0 _, letras "a", "b" e "n", do decreto-lei n. 3. 365, de 21 de
junho de 1941, decreta:
Art. 1. 0 São declarados d~:i utilidade pública, para desapropriação, os
terr;:mos, inclusive benfeitorias que neles existirem, situados em Amapá,
Território Federal do Amapá, pertencentes ao Sr. Assaid Antônio Sfair ou
a seus sncessores e que têm a área total de 6.193.000,00 metros quadrados, tudo confonr..c consta ào processo protocolado sob o n. S-124 na Diretoria de Obras do Ministério .da Aeronáutica, no qual se encontra a planta
respectiva, que 'vai assinada pelo Diretor de Obra::; dêsse Ministél'io.
Art. 2.0 Destinam-se êsses imóvds a instalações milit<:rcs.
Art. 3.° Fica o IVIinistério da Aeronáutica autorizado a efetivar a desapl·opriação respectiva na forn:a do art. 10 do decreto-lei n. 3.365, de 21
de junho de 19~1.
Art. 4. 0 A despesa correrá pelos ree:m·sos constantes do decreto-lei número 5. 609-A, de 22 de junho do corrente ano.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições err:. contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência
e 55.0 da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Joaquim

Pedro

Sal!Jado

Filho.

DECRETO N. 14.432- DE 31 DE IÍEZEMBRO DE 1943
Ap1·ova o Re&irnento do Departamento Nacional de Portos, Rios e CEmais do
Ministério da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República, gsando da
go 74, alínea a, da Constituição, resolve:

<:~tribu~çüo

que lhe confere o arti-

Art. 1.° Fica aprovado o Regimento do Departamento Nacional de Portos,
e Canais (D.N.P.R. C.) assinado pelo Ministro da Viação e Obras
Púbiicas e que acompanha o presente decreto.
Art. 2. 0 Êste decreto entrará em vigor em 1 de janeiro de 1944, revo~
gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de deç;embro de 194-3, 122. 0 • <lol 1ndependência e 55.0
da República.
~iaS

GETÚLIO VARGAS.

]oâo de Raendonça Lima.
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REGIMENTO llO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS,
RIOS Z CANAIS
CAPíTULO I
DA FINAL!DADE

Art. 1.0 O Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais (D.N.P.
R .C.), órgão integrante do Ministério da Viação e Obras Públicas (M.V.O.P.)
diretamente subordinado ao Ministro de Estado, tem por finalidade promover,
orientar e instruir tôdas as questões relativas à construção, melhoramento, manutenção e eXploração dos portos e vias _dágua do país.

CAPÍTULO I!
DA ORGANIZAÇÃ_O

Art. 2.0 O D.N .P.H.C. compõe-se de:
Divisão de Hidrografia (D. H.) .
Divisão de Planos e Obras (D. P. O. ) .
Divisão Econômica e Comer·cial (D.E.C.),
Serviço de Administração (S. A.) .
Distritos de Fiscalização (D. F, ) ,
Região Norte de Aparelhagem (R. N. A. ) .
Região Sul de Aparelhagem (R. S. A.).
Parágrafo único. O Direto• Geral ó.o D. N. P. R. C. poderá constituir
comissões de estudos e obras d<! caráter tr:::msitório, com sede e fins definidos
em cada caso especial.
Art. 3.0 O D. N. P. R. C. terá um Diretor Ger~l nomeado, em comissão,
pelo Presidente da República.
Art. 4.0 As Divisões terão Diretores nomeados, em comissão, pelo Presi·
dente da República; os Distritos e Regiões terão chGfes, escolhidos dentre · fun·
cionários da carreira de Engenheiro do M. V. O. P., designados pelo Ministro
de Estado da Viação e Obms Públicas, mediante indicaç5.o do Direto1· Geral.
Art. 5.0 As Secções das Divisões ser~io chefindas por funcionárics lata·
dos no D. N. P. R. C. e designndos pelo Diretcr Geral, -mediante indicação
do respectivo Diretor de Divisão.
Art. 6.0 O S. A. terá um chefe, escolhido dentre funcionários lot&do$ no
D. N. P. R. C., designado pelo Ministro de Estado da Viação e Obras Pública~
mediante indicação do Diretor Geral.
Art. 7. 0 As Secções do S. A. terão chefes, escolhidos dentre f:mcionádos
lotados no D.N .P.R.C., designados pelo Diretor Geral.
Art. 8.0 O Diretor Geral e os Diretores de Divisão terão secretários por
êles designados.
Art. 9.0 A Portaria será chefiada ·por um funcionário desigt!ado pelo Diretor Ger:::l, mediante proposta do Chefe do S.A.
Art. 1 O. Os órgãos do D . N . P . R . C . íuncionarão perfeitamente coordenados, em regime de mútua colaboração. sob a orientação do Diretor Geral.
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CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA
SECÇÃO

D!)S ÓRGÃOS

I

Da D.H.

Art. 11. A D.H. compreende:
Secção de Estudos ·rapo-hidrográficos (S. E. T.) .
Secção de Hidní.ulica Experimental (S. H. E. ) .

Att. 12. À S.E.T. compete:
I -

.zelar pela conservação das vias d8.gua, estudando as suas condições
projetando os melhoramentos de que carecerem ou informando
sôbre os projetos apresentados para melhorá-las;
II - organizar plantas hidrográficas para facilitar 2 navegs.ção nos portos
e nas vias dágua, coordenar e divulgar os dados hidrográficos de utilidade para
os navegantes;
III - estudar o regime do litoral, propor as obras necessária-S à sua
proteção e impedir a execução de construções que lhe forem prejudiciais;
IV propor ao Diretor a solicitação de providências a autoridades
federais, estaduais e municipais, afim de impedir que sejam cedidas a terceh:os, sob qualquer título, as áreas margimlis de portos e vias dágua que
interessem ao D.N.P.R.C.
V estud<J.r a padronização dos aparelhos e instrumentos destinados
aos estudos a cargo da Divisão e controlar o empr@go dos mesmos.
hidrográfic:o.~s,

Art. 13. À S.H.E. compete:
I - proceder a estudos hidrométricos para orientar os projetos de melhoramento das vias dágua;
li - cooperar com a S. E. T. na execução das modificações de projetos
sugeridos pelos estudos hidrométricos.
SECÇãO 11
Da D. P. O.

Art.

14. A D.P.O. compreende:
Secção de Projetos e Orçamentos (S.P.O.).
Secção de Aparelh8.gem (S. Ap.)
Secção de Contabilidade Industrial (S. C. I. )

Art. 15. À S.P.O. compete:
I projetar e orçar as obras de acesso e de acostagem dos portos e
rias dágua delineadas pela D. H. e opinar sôbre os prOjetos de orçamento
apresentados pelos concessionários ou autarquias;
H submeter à aprovação do Diretor bases para o orçamento e cadernos de encargo para a execução de obràs e instalações nos portos e vias
dágua;
,
III orgs.nizar e submeter à apreciação do Diretor, para cada pôrto.
um plano geral de ampliação e, para o pa1s, um plano geral de melhoramento de portos e vias dágua articulado com o Plano Geral de Viação Na-

cional.
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Art. 16. A S. Ap. compete:
I manter o registo de todo o apareihamento e instrur.1.ental terrestre e marítimo do Departamento;
II ~ proceder à distribuição dêssc aparelhamento e instrumental, de
acôrdo com as determinações do Diretor;
lii zelar pela conservação e renovação do mesmo aparelhamento e
instrumentai;
IV recolher o aparellwmento e instrumental que for sendo dispensável acs portes e vias dt.gua.
Art. 17. À S.C.I. compete:
I - organizar, em cooperação com a S.T.C. da D.E.C., v.s normas
para a execução da contabilidade industrial, que serão observadas aos serviços e obras do Departamento, depois de aprov:adas pelo Diretor. Geral;
TI zelar pela observând~ dessas normas nas repartições subordinadas ao Departamento e apurar cs custos un'itários e finais dos serviços e
obras do D.N.P.R.C.
SI<:CÇÃO IH

D:1 D.FJ.C.

Art. 18. À D.E.C. compreende:
Secção de Exploração Comercial (S. E. C.)
Secção de Economia e Estatística (S.E.E.)
Secção de Tomada de Contas (S. 'f. C. )
Art. 19. À S.E.C. compete:
I coligir a legislação atinente a portos e vias dágua, promovendo
as modificações que· a prática aconselhar;
II zelB.r peia fiel observância das leis portuárias e . contratos de
concessões de portos e vias dágua, bem como pela eficiência do aparelhamento .de portos;
III proceder aos estudos dns tomadas de contas dos concessionários
e dos baiancetes menSais e semestrais e rel8.tórios anuais apresentados pelas
Delegações de Contrôle junto às aut~::.rquías de Portos;
IV fazer e manter atualizado o histórico de cada pôrto.
Art. 20. À S.E.E. compete:
I - Fazer a estatística do movirr;,ento dos portos, vias dágua por concessão e estaleiros de constrvção e reparação naval;
II - "fixar, por meio de dados estatí\:,ticos apui-ados, as zonas ele influência dos por-tos e vias dágua;
III
fixar oS coeficieD.tes de aproveitamento do aparelhamento dos
portos;
fazer a estatística financeira dos portos e vias dágua por conIV
cessão;
V - apurar os dados necessários ao cômputo da exploração dos portos
e vias dágua por concessão;
VI publicar, bimestralmente, um boletim para a divUlgação dos
elementos apurados;
VII inventariar os bens dos concessionário::.: de portos e vias dágua.
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Art. 21. A S.T .C. compete:

I - estudar e propor os aperfeiçoamentos que forem necessários para que
as tomadas de contas se realizem com a maior exatidão;
li -- organizar, em cooperação com a S. C, I . da D . P. O . , e propo:r
normas de contabilidade a serem adotadas na exploração dos portos e vias
dágua para uniformizar a respectiva coritabilização e conseguir que os dados
econômicos e financeiros apurados sejam homogêneos e tenham significação
efetiva;

III -'ceve' as tomadas de contas •ealizadas pelos D. F. e pwpo' as
modificações julgadas necessârias;
IV - rever os balancetes das Delegações de Contrôle das entidades autárquicas e estudar os relatórios de gestão das mesmas entidades, informando
sôbre a sua exatidão, em face das leis e regulamentos vigentes.
§ECÇ)iO lV

Do S.A.

Art. 22. O S. A. compreende :
Secç.ão de Comunicações (S. C. )
Secção do Material (S. M.)
Secção de Orçamento (S. O. )
Secção do Pessoal (S. P. )
Biblioteca (B. )
Portaria (P.)
Art. 23. À S. C. compete:
I - receber e distribuir papéis;
li - superintender os trabalhos
J?. R. C.;

de pwtocolo e

arquivo

do D. N.

III - atender às partes e prestar informações sôbre o andamento e des~
pacho de papéis;
IV - promover a publicação dos atos e decisões relativos às atividades
do D. N. P. R. C.;
V passar certidões referentes às atividades do D. N. P. R. C.,
quando autorizadas pelo diretor geral;
VI - atender às despesas de pronto pagamento,
Art. 24. À S. M. compete:
I preparar e encaminhar à Divisão do Material do Departamento de
Administração do M. V. O. P., as requisições do material;
II - distribuir o material recebido;
IH - auxiliar a Divisão do Mnterial do Departamento de Administração
no levantamento estatístico, bem como manter conta corrente do gasto do material pelos diferentes órgãos do D. N. P. R. C.;
IV - anotar as verbas orçamentárias e de créditos adicionais destinadas
a material dos diferentes Órgãos do D. N. P. R, C.
V - fornecer dados para o orçamento do- material necessário a todos os
órgãos do D N. P. R. C,, de acôrdo com as solicitações feitas pelos chefes
dos respectivós órgãos;
VI providenciar sôbre a reparação e a substituição do material em
uso, de acôrdo com as requisições dos chefes de serviços;
VII - inventariar os móveis e matería.l de expediente do D. N. P. R.
C., a cargo dos órgãos que o integram;
VIII - preparar o expediente das contas apresentadas.
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Art. 25. À s-. O. compete:
I manter em dia a escrituração das dotações orçámentárias ou provenientes de créditos especiais e adicionai5 a favor dos órgãos do D. N.
P. R. C.;
H examinar a aplicação· das verbas destinadas aos diferentes órgãos
do D. N. P. R. C.;
III - colaborar com a Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do M. V. O. P., na elaboração da proposta oí-çamentária 1·elativa aos órgãos do D. N. P. R. C.
Art. 26. À S. P. compete:
I - ·encaminhar à Divisão do. Pessoal do Departamento de Administração do M. V. O. P., devidamente instruídas as questões referentes aos
fllncionárívs e extranumerários do D. N. P. R, C.;
II manter, atualizado, fichário completo dos funcionG.dos e e.xtranumerários lotados no D. N . P. R . C. ;
III - manter atualizado o em::mtário da legislação e dos atos referentes
a pessoal;
IV - prepamr e remeter à Divisão do Pessoal do Departamento de Administração o boletim de freqüência do pessoal;
V - coligir e remeter à Divisão do Pessoal do Departamento de Administração, todos os dados referentes a pessoal.
Art. 27. A B. compete :
I - organizar e manter atualizadas as coleções de publicações nacionais
e estrange.iras, sóbre os assuntos relacionados com as atividades do Departamento;
II selecionar as publicações a serem adquiridas para a Biblioteca;
III - registar, guardar e conservar as pu~licações pertencentes ao acêrvo
da Biblioteca;
IV permutar publicações com instituições nacionais e estrangeiras;
V organizar:
a) os catálogos para uso público;
ó) os catálogos auxiliares;
c) list<~s bibliográficas para serem distribuídas no Departamento e entre
os iutez-essados;
VI - franquear a sala de leitura e as estantes de livros e revistas, independentemente de formalidades, aos interessados, desde que não perturbem
a boa ordem da Biblioteca;
VII - orientar o leitor no uso da Biblioteca, prestando-lhe a assistência
necessária aos seus estudos e pesquisas:
VIII cooperar com as demais bibliotecas do serviço público federal;
IX promover o empréstimo, por determinado prazo, dos livros, folhetos e revistas .
Pa1·ágrafo único, O prazo para o empréstimo de publicações e outras
medidas referentes ao funcionamehto da Biblioteca serão objeto de instruções
de serviço.
Art. 28. À P. compete:
I -- executar os trabalhos de limpeza da sede do D. N. P. R. C.;
li executar os trabalhos de vigilância interna;
.
III zelar pela conservação do material em uso no edifício sede do
D.N.P.R.C.
Al"t. 29. O S. A. funcionará perfeitamente articulado com o D. A.
do II/Iinistér:i.o, devendo observar as normas e métodos de trabalho por êle
prescritos.
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SECÇÃO V
Dm;

D.F.

Art. 30. Aos D.F. compete:
I - proceder a observações s&bre o regime da costa, portos e vias dágua,
apresentando, anualmente, as respectivas plantas e síntese das observações;
l i - fazer observações -regulares de marés, ventos, temperatura e pressão
da atmosfera;
III - fazer observações regulares s&bre vagas, temperatura e salinidade
da água do mar e teor das matérias- sólidas em susperisão nas águas dos portos
e das vias dágua;
IV - fazer observações regulares sôbre condições de visibilidade da atmosfera;
,
V - organizar e enviar aos Órgãos competentes um mostruário de rochas,
recifes, areias de dunas e de bancos e outros materiais de constituição geológica local;
VI ampliar os estudos hidrográficos nos portos e vias dágua a seu
cargo, apresentando, anualmente, trabalhos realizados de acôrdo com os recursos existentes;

VII - zelar pela conservação da aparelhagem e do instrumental técnico,
pertencentes ao Departamento ou que estiverem a seu cargo, devolvendoooQS
à Região de Aparelhagem correspondente, desde que estejam sem aplicação;
VIII - zelar pela conservação da costa, dos portos e das vias dágua a
seu cargo para que se mantenham em condições de navegabilidade;
IX - · zelar pela fiel observância da legislação portuária, no· que respeita às suas finalidades;
X impedir o lançamento, nos portos e vias dágua sob sua jurisdição,
de cinzas, óleos, entulhos ou quaisquer materiais que prejudiquem a fauna,
a conservação ou o asseio, providenciando para que os responsáveis façam
a necessária. coleta e transporte para lugar conveniente;
XI - impedir depósitos em cais ou praias de desembarque, quando dificultarem o livre trânsito;
XII - fiscalizar ou executar a construção de quaisquer obras de melhoramento ou de ampliação dos portos e das vias dágua;
XIII embargar a execução de cais, pontes, rampas, aterros e outras
quaisquer obras públicas ou particulares, nos portos ou vias dágua sob a sua
jurisdição, quando prejudiciais;
XIV - zelar pela conservação de tôdas as obras, aparelhagem e instalações dos portos e vias dágua sob sua jurisdição;
XV - fiscalizar a exploração dos portos e vias dágua a seu cargo, acompanhando a execução dos serviços e a aplicação das tarifas estabelecidas;
XVI - remeter, mensalmente, à D.P.O. um relato resumido dos serviços a seu cargo e uma demonstração das despesas efetuadas, fornecendo-lhe
os elementos necessários para determinar os preços unitários, custo total dos
serviçõs, e conhecer o andamento das obras.
SECÇllO VI
Dus

Regiõel'!l

de

Apnrelllngelll

Art. 31. Às R. N. A. e R. S. A. compete:
entender-se diretamente com as Divisões e Distritos de Fiscalização
para o bom andamento dos serviços a seu cargo;
I -

Col, Leis- Vol. II

F. 4.3
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II - manter um fichário com o registo de todo o instrumental técnico e
aparelhagem flutuante e terrestre a seu cargo, especificando: natureza,
local em que se encontram, eficiência, característicos, estado de conservação,
valor atual e todos os demais elementos indispensáveis à sua perfeita identi:.
ficação e situação;
III - fazer a arrecadação ou providenciar sôbre a distribuiçã_o de instrumental técnico e aparelhagem aos D, F. de acôrdo com as instruções que receberdaD. P. 0.;
IV - propor a reparação, substituição, baixa ou aquisição do instrumental técnico e aparelhagem, organizando, no caso de reparação, as respectivas
especificações e orçamento, e justificando minuciosamente as baixas;
V - promover a reparação de aparelhos e embarcações do D. N. P,
R, C., quando devidamente autorizada;
VI organizar, aparelhar e manter em funcionamento as oficinas de
reparação;
VII - zelar pela conservação e guarda de todo o instrumental técnico
e aparelhamento sob sua guarda ou jurisdição;
VIII - fiscaLzar a conservação do instrumental técnico e aparelhamento
entregues aos Di.>tritos localizados na zona de sua jurisdição;
IX - apn::sentar, até 31 de janeiro de cada ano, mapas discriminativos
de tôdas as aquisições, Q.aixas, substituições ou repar2ções feitas no instrumental técnico e aparelhagem durante o a:ilo anterior, além do mapa constitutivo
do inventário geral;
X - fiscalizar o estabelecimento e a exploração de esta.leiros e oficin~s
de reparos e de construção naval, que gozem de favores do Govêrno.
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕEs DO PESSOAL

Art." 32. Ao Diretor Geral incumbe :
I - dirigir, coordenar e fiscalizar os trabalhos do D. N. P. R. C. e
representá-lo em suas relações externas;
H ~ assegurar a estreita colaboração dos diversos Órgãos do D. N. P,
.R. C. entre si e com os demais serviços públicos que tenham a seu cargo
atividades de portos e vias dágua, coordenando-os, orientando-os, fiscalizando-os
e auxiliando-os;
III - entender-se diretamente e autorizar entendimentos caril autoridades
da União, dos Estados e Municípios sôbre assunto da competência do D. N,
P. R. C., salvo quando se tratar de Ministros de Estado ou Chefes de Executivos Estaduais, cas.o em que o fará por intermédio do titular da Viação e
Obras Públicas;
IV - répresentar ao Ministro de Estado, sugerindo providências do Govêrno Federal, tôda vez que julgar improficuos seus esforços junto à repartição ou instituições de portos e vias dágua para que tenham cumprimento as
atribuições do D. N. P. R. C.;
V - opinar em todos os assuntos que, dizendo respeito às atividades dos
Órgãos do D. N. P. R, C., devam ser solucionados pelas autoridades superiores, e resolver os demais, ouvidos os referidos órgãos; ·
VI - autorizar as modificações de projetos, das quais não resultem aumentO de despesas nem alteração fundamental dos planos aprovados;
VII - promovér, de acôr.do com a legislação em vigor, a remoção das
embarcações encalhadas ou naufragadas há mais de seis meses, em lugares inconvenientes à navegação, quando os respectivos proprietários deixarem de
atender à intimação;
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VIII - emitir parecer sôbre tôdas as questões técnicas e contratuais, referentes aos portos, vias dágua, submetidas à apreciação do Govêrno;
IX - aprovar os planos de pesquisas, estudos, inquéritos e investigações
sôbre asSuntos de portos e vias dágua a serem realizadas pelos diferentes Órgãos do D. N. P. R. C.;
X despachar pessoalmente com o Ministro de Estado;
XI - despachar com os Diretores de Divisão e Chefe do S. A. do D .
N. P. R. C., determinando as providências necessárias à bôa marcha dos serviços a êles cometidos;
XII - inspecionar as atividades dos diversos órgãos do D. N. P. R. C.
ou mandar fazê-lo, quando julgar conveniente, por delegados seus;
XIII solicitar a distribuição de créditos orçamentários e fazer verificar sua aplicação;
XIV - autorizar despesas, dentro das respectivas verbas, até o limite de
Cr$ 100.000,00, acima do qual será necessária p'révia autorização do Ministro;
XV - autorizar a execução de serviços, para os quais haja verba prevista,
até o limite de Cr$ 100. 000,00;
XVI - providenci3.r para a boa fiscalização das rendas e despesas a cargo
do D. N. P. R. C.;
XVII - fazer as designações e indicações previstas nêste Regimento;
XVIII - movimentar o pessoal de um para outro órgão do D. N. P. R. C.,
respeitada a lotação;
XIX - admitir e dispensar, na forma da legislação em vigor, o pessoal
extranumerário;
XX - organizar e alterar a escala de férias dos diretores de Divisão e dos
Chefes do S. A. e dos D. F. e R. A. e do seu secretário;
XXI - exped.ir boletins de merecimento;
XXII - elogiar e impor penas disciplinares ao pessoal do D. N. P.
R. C., inclusive a de suspensão até 30 dias, e representar ao Ministro de
Estedo quando a penalidade não couber· na sua al_çada;
XXIII - apresentar, anualmente, ao Ministro de Estado o re;_atório das
atividades do D.· N. P. R. C.
Art. 33. Aos Diretores de Divisão e ao Chefe da S. A. incumbe:
I - dirigir, coordenar e fiscalizar os trabalhos a cargo das respectivas
Divisêes e Serviço;
!I propor ao Dii"etor Ge.-al as designações, na forma dêste Regi~
menta;
III - propor ao Diretor Geral, medidas necessárias à boa marcha dos
trabalhos, quando não for de sua alçada providenciá-las;
IV - elogiar e impor penas disciplinares, inclusive a de suspensão até
15 dias, propondo ao Diretor Geral a aplicação de penalidades que exceder
de sua alçada;
V - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe estiver subordinado diretamente;
VI expedir boletins de merecimento;
VII apresentar, anualmente, ao Diretor Geral, relatório das atividades da respectiva divisão ou serviço.
Art. 34. Aos chefes dos D. F. e das R. N. A._ e R. S. A., incumbe:
I - dirigir, coordenar e fiscalizar os trabalhos a seu cargo;
II - representar o Ministério da Viação e Obras Públicas nas Delegações do Contrôle jUnto às autarquias de Portos;
III - representar o Ministério- da Viação e Obras Públicas nas Delegacias de Trabalho Marítimo, respectivas;
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IV corresponder·se, no interêsse dos serviços, com autoridades pÚ·
blicas, dentro das suas respectivas jurisdições;
V - proceder, de acôrdô com _a Legislação em vigor, às tomadas de
contas contratuais, que serão remetidas para os devidos fins, à D. E. C. i
VI - propor ao Diretor Geral as medidas que não forem de sua alçada;
VII - elogiar e impor penas disciplinares, inclusive a de suspensão até
oito dias e representar ao Diretor Geral, quando a penalidade não couber na
sua alçada;
VIII - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe estiver
diretamente subordinado;
IX - expedir boletins de merecimento;
X - apresentar, anualmente, ao Diretor Geral, relatório das atividndes
do respectivo Distrito ou Região.
Art. 35. Aos chefes de Secção incumbe:
I ~ dirigir, coordenar e fiscalizar a execução dos traba:hos;
II - baixar instruções para a orientação dos trabalhos respectivos;
III - inspecionar serviços e atividades oficiais e particulares relacionadas com a Secção, quando assim o determinar a autoridade superior;
IV - propor ao respectivo Diretor ou Chefe as providências admi!liStrativas, que forem necessárias à boa marcha dos serviços, e que não couberem na sua alçada, bem como as de ordem técnica que lhe pareçam convir
à eficiência dos mesmos;
V responder, por intermédio do chefe imediato, às con~mltas feitas
sôbre assuntos que se relacionem com as atividades da Secção;
VI exercer quaisquer atribuições determinadas
pelo
chefe imediato;
VII - contribuir para as publicações do D. N. P. R. C. com trabalhos que expressem os resultados de suas atividades;
VIII elogiar e impor penas disciplinares, de advertência e repreensão ao pessoal que lhe for subordinado e representar ao chefe imediato,
quando a penalidade não for de sua alçada;
IX organizar a escala de, férias dos servidores de sua Secção, submetendo-a à aprovação do chefe imediato;
X expedir boletins de merecimento;
XI - apreSentar, mensalmente, ao chefe imediato um boletim e, anualmente, um relatório circunstanci3do dos trabalhos realizados.
Art. 36. Ao Chefe da Portaria incumbe :
I - dirigir e fiscalizar a execução de todos os trabalhos a cargo da Por~
taria;
II atender, com presteza, os pedidos e reclamações dos órgãos
localizados no edifício sede;
III atender e dar informações às pessoas que tiverem interêsses a
tratar no D.N.P.R.C.;
IV ~ fiscalizar, pessoalmente, ou indicar um servidor sob suas ordens
para acompanhar os trabalhos a cargo da Portaria e realizados por emprêsas
particulares;
'V - providenciar o hasteamento do Pavilhão Nacional nos dias em que
isso for oficialmente determinado;
VI - organizar a escala de férias dos servidores da Portaria e submetêla à aprovação do Chefe do S.A.;
VII expedir boletins de merecimento;
VIII ~ organizar escalas de plantão dos servidores da Portaria sujeitos
a &sse regime;
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IX impor aos !leus subordinados penas disciplinares de advertência
e representar ao C~efe do S. A. quando a penalidade não couber na ·sua
alçada.
Art. 37. Ao secretário do Diretor Geral e dos Diretores de Divisão,
compete:
I - atender às pessoal'!· que desejarem comunicar-se com o Diretor Ge'ral
ou Diretor de Divisão, encaminhando-as ou dando-lhe conhecimento do assunto
a tratar;
II - representar o Diretor Geral ou Diretor de Divisão, quando para
isto for designado;
111 - redigir a correspond~ncia pessoal do Diretor Geral ou Diretor de
Divisão.
Art. 38. Aos servidores, que não tenham atribuições especificadas nêste
Regimento, incumbe executar os trabalhos que lhes forem determinados pelo
chefe imediato.

CAPÍTULO V
DA LOTAçÃO

Art. 39 . O D . N. P. R. C. terá lotação aprovada em decreto.
Parágrafo único. Além dos funcionários, constantes da lotação, o D. N.
R. P. C. poderá ter pessoal extranumerário admitido na forma da legislação
em vigor.

CAPÍTULO VI
DO HORÁRIO

Art. 40. O horário normal de trabalho no D. N, P. R. C. será fixado
pelo Diretor Geral respeitado o número de horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço PúblicO Civil.
Art. 41, A freqüência do pessoal, em trabalho fora da sede do D.N.P.R.C.
será verificada por boletins diários de produção, controlados pelo superior
imediato.
Art. 42. O Diretor Geral não fica sujeito a ponto, devendo, porém,
observar o horário fixado,

CAPÍTULO VII
DAS

SUBS'riTUIÇÕES

Art. 43. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:
I - O Diretor Geral por um Diretor de Divisão de sua indicação, designado pelo Ministro de Estado da Viação e Obras Públicas;
II - Os Diretores de Divisão e Chefe do S, A. por um dos Chefes de
Secção, designados pelo Diretor Geral, mediante indicação dos respectivos
Diretores e Chefes;
III - Os Chefes de Distrito e Região por um engenheiro designado pelo
Diretor Geral, mediante indicação dos respectivos Chefes;
IV - Os Chefes de Secção das Divisões, os do Serviço de Administração e o da Portaria, por um funcionário designado pelo respectivo Diretor
de Divisão ou Chefe de Serviço de Administração, mediante indicação dos
referidos Chefes.
·
Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores previamente designados
para as substituições de que trata êste artigo,
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CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 44. O D.N.P.R.C. organizará um plano geral de melhoramento
de portos, vias dágua, submetendo-o ao pronunciamento do Conselho de Segurança Nacional e, depois, à aprovação do Ministro da Viação e Obras
Públicas.
Parágrafo único. :ítsse plano deverá harmonizar-se com o plano geral
de viação nacional e será revisto de 3 em 3 anos, para a necessária atualização.
Art. 45, Nenhum servidor poderá fazer publicações, confer&ncias ou dar
entrevistas sôbre assuntos que se relacionem com a organização e as atividades do D.N .P.R.C. sem prévia autorização. escrita do Diretor Geral.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943. -

João de Mendonça Lima,

DECRETO N. 14.433 -DE 31 DE DEZEMBRO DE 1943

Altera a Tabela Numérica de Extranwnerátio-mensalista do Serviço
do Exército, e dá outras providênci~s

Geo~ráfico

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1,0 ' Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica de Extra~umerário-mensalis'ra do Serviço Geográfico do Exército,
do Estado Maior do Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor a 1 de janeiro de 1944, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943. 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS.

Eurico G, Dutra,
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DECRETO N. 14.434

-DE

31

DE DEZEMBRO DE 194~

Aprova projetos e orçamentos para obras e aquisições relacionadas com o melhoramento e aparelhamento da Estrada de -Ferro D. Teresa Cristina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados, na importância total de dois milhões, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois cruzeiros e dez centavos (Cr$ 2.239.472,10), os projetos e respectivos orçamentos, que com êste
baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas,
para as seguintes obras ·e aquisições relacionadas com o melhoramento e aparelhamento das novas o~icinas da Estrada de Ferro D. Teresa Cristina:

c,s
Reforma do edifício das oficinas ........................ .
Construção do edifício da carpintaria , .................. .
Construção do edifício destinado à construção e reparação
de vagões ....................... , ............... .
Construção de valas para reparação de locomotivas ..... , . ,
Assentamento das linhas no pátio das oficinas .. , ..... , . , .
Aquisição de máquinaii op_eratrizes ...... , , .... , ..·

282.143,50
171.114,10
377.211,50
39.566,50
169.436,50
1. 200. 000,00
2.239.472,10

Art. 2.0 ítste decreto entra em vigor na data. de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e SS.o
da República.
GETÚLIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N, 14.435

-DE

31

DE DEZEMBRO DE

1943

Aprova a tabela de gratificação, a título de representação, de que trata o
lei n. 791, de 14 de outubro de 1938

d~creto~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74 da Constituição e tendo em vista o disposto no §. 2.0 do artigo 26 do
decreto-lei n. 791, de 14 de outubro de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada, para o ano de 1944, a anexa tabela de gratificação, a título de representação, do pessoal em exercido no exterior, em
funções diplomáticas ou consulares, organizada pelo Ministério das Relações
Exteriores.
Art. 2.0 A tabela de que trata o artigo. anterior entrará em vigor a partir
de 1.0 de janeiro de 1944.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETÚLIO VARGAS,

Osvaldo Aranha,
A. ele Sousa Costa.
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Odontoclinica Central da Marinha, do 1\if.ini~tério da Marinha, e dá outras providências - Pub. D :0. 5-4-44

12

15.259- FAZENDA- Decreto de 1 de abril de 1944- Revoga
o Decreto n.0 8. 964, de 30 de janeiro de 1942 Pub. D.O. 5-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

15.249
15.250

15.252
15.253
15. 254 -

15.255
15.256 -

15.257 15. 258 -

15.260

15.261 -

FAZENDA - Decreto de 1 de abril de 1944 - Autoriza o cidadão brasileiro Cícero Barbosa l\Jicinteiro a comprar pedras preciosas Pub. D. O. 19-5-44 . . . . . .

14

JUSTIÇA - Decreto de 1 de abril de 1944 - Declara
caduca a autorização outorgada pelo Decreto n. 0 7. 628,
de 14 de agôsto de 1941, aos cidadãos brasileiros Guilherme
Sandeville e Paulo dos Santos para pesquisar jazidas de
rochas betuminosas e piro-betuminosas Pub. D. O.

-

5-4-44 . . . . .................................... '

14

15.262 -VIAÇÃO -Decreto de 3 de abril de 1944 Aprova
projetos e orçamentos para construção dos canais de irrigação das várzeas de Sousa, Estado da Paraíba - Pub.

5A-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

VIAÇÃO - Decreto de 3 de abril de 1944 Aprova
projeto e orçamento de um trêcho de 5,86 km da rodovia "Caruarú-Campina Grande" - Pub. D. O. - 5-4-44

15

VIAÇÃO - Decreto de 3 de abril de 1944 - Declara
de utilidade pública uma faixa de ten-a em- Itajubá, no
Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. - 5-4-44 - . . . . .

16

FAZENDA - Decreto de 3 de abril de 1944 - Autoriza
o ddadão brasileiro José Rodrigues de Almeida a comprar pedi:as preciosas - Pub. D . O . 6-4-44 . . . . . . . .

16

D.O. -

15.263 -

15.264 -

15.265 -

ATOS DO PODER EXECUTIVO

15.266 -

V

FAZENDA Decreto de 3 de abril de 1944 Autoriza a firma brasileira Aurino Lelis & Filho a comprar
pedras preciosas Pub. D. O. 6-4-44 . . . . . . . . . .

17

15.267 -

FAZENDA- Decreto de 3 de abril de 1944- Autoriza
a firma brasileira Tom~.z de Aquino Pimenta & Filho
a comprar pedras preciosas- Pub. D.O. - 6-4-44 . . . .

17

15.268 -

FAZENDA- Decreto de 3 de abril de 1944- Autoriza
o cidadão brasileiro Jaime· Spiguel a comprar pedras
preciosas Pub. D. O. 12-4-44· . . . . . . . . . . . . . . . .

17

15.269- FAZENDA- Decreto" de 3 de abril de 1944- Autoriza o cidadão brasileiro Nagib Abés Ganem a comprar
pedras preciosas Pub. D. O. -- 10-4-44 ...... ·--· . .

18

.15.270- FAZEl\.TDA- Decreto de 3 de abril de 1944 ----: Autoriza o cidadão brasileiro S~rlindo Sancho da Franca a
comprar pedras preciosa~ - Fub. D. O. - 22-4-44 . . . .

18

15·.271- FAZENDA -Decreto de 3 de abril de 1944 -

Au.toriza o cidadão brasileiro José de Vasconcelos a comprar
pedras pre6osas Pub. D. O. 6-4-44 . ·. . . . . . . . . . .

19

15.272 -FAZENDA -Decreto de 3 de abril de 1944 -· Autoriza o cidadão brasileiro Clóvis Melo a comprar pedras
preciosas Pub. D. O. 6-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

?.7~

F.A.ZENDA - Decreto de 3 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Ângelo Leal de Araújo a com~
prar pedras preciosas ~ Pub. D. O. 12-4-44 ... , . .

20

TRABALHO - Decreto de 4 de E:bril de 1944 Con:.
cede à Sociedad Anônima Comercial de Expcrtadón e
Importación Louis Dreyfus Ü:>rnpafiia Limitada, e~utori
zaçfío para continuar a funcionar sob a denominação de
Sociedade Anônima Comercial de Exportación e Importación y Fin~nciera Louis Dreyfus y Compafiia Limitada
- Pub. D.O. -· 26-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

EDUCAÇ.AO - Decreto de 4 de abril de 1944 ~ Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente,
ao curso ginasial do Ginásio Diocesano Santa Cruz, de.
Castro Pub. D. O. 10-4-44 .... , .... , . . . . . . . . .

21

15.276 -

EDUCAÇÃO ~ Decreto de 4 de abril de· 1944 ~ Auto~
riza o Ginásio Guido de Fontgalland, coni sede em Maceió,
no Estado de Alagoas, a funcionar como colégio - Pub.
D.O. 11-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

15.277 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 4 de abril de 1944 - ·concede equiparação, sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial da _Escola Normal. Peixoto Gomide, de
Itapetininga . . . . . , ...... , ..... ~ ........... , . . . .

21

EDUCAÇÃO ~ Decreto de 4 de abril de 1944 - 'Concede reconheclm.ento ao curso ginasial do Ginásio Nossa
Senhora· Auxiliadora, de Batatais - Pub. D. O - 24-4-44

22

EDUCAÇÃO ~ Decreto de 4 de abril de 1944 Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente,
ao curso ginasial do Ginásio Salesiano Nossa Senhora do
Carmo, de Belém Pub. D , O. 2-5-44 . . . . . . . . . •

22

p;

-

15.274 -

15.275

~

15.278 -

15.279 -

VI
15.280

ÍNDI'CE

EDUCAÇÃO - Decreto de 4 de· abril de 1944 - Cria
função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão de Ensino Industrial, do Mi,_nistério da Educação e Saúde, e dá outras providências
- Pub. D.O. - 6-4·44 •......•.. :. . . . . . . . . . . . . . . .

2Z

15.281- AERONÁUTICA- Decreto de 4 de abril de 1944 Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista. do Parque de Aeronáutica dos Afonsos, do
Ministério da Aeronáutica, e dá outras providências Pub. D.O. - 6·4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2l

15.282 -

AGRICULTURA -

Decreto de 5 de abril de 1944 -

Anula o DeCreto n. 0 10.885, de 20 de novembro de 1942
~ Pub. D.O. 8-4-44 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

15. 283

AGRICULTURA Decreto de 5' de abril de 1944 Anula o Decreto n. 0 10.592, de 7 de outubro de 1942
Pub. D.O. 8-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

15.284 -

AGRICULTURA Decreto de 5 de abril de 1944 Anula o Decreto n.o 11.073, de 10 de dezembro de 1942
Pub. D.O. 8-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

15.285

AGRI,CULTURA .....:..... Decreto de 5 de abril de 1944 Declara sem efeito o Decreto n. 0 12.968 de 21 de julho
de 1943 Pub. D.O. 3.4.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

15. 286

AGRICULTURA - Decreto de 5 de abril de 1944 Declara sem efeito'· o Decreto n.0 14.012, de 17 de nO·
vembro de 1943 - Pub. D.O. - 8AA4 , . . . . . . . . . . .

21

15.287

AGRICULTURA - Decreto de 6 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Ivo Felisberto de Sousa a
lavrar jazida de monazita e ilmenita no município de
Prado, do Estado da Bahia Pub. D. O. 10AA4

25

15.288- AGRICULTURA- Decreto de 6 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo Sampaio, em rena·
vação dos Decretos n. 0 s 7 .678, de 20 de agé>sto de 1941
e 8. 065, de 15 de outubro de 194·1, a pesquisar minério
de tungstênio · e associados no município de Jundiaí, do
Estado de São Paulo - Pub. D. O. 10A-44 ... , . .

2S

15.289 -

AGRICULTURA - Decreto de 6 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Ataualpa de Sousa Andrade a pesqUisar mármore, calcáreo e associados no município de Itumirim, do Estado de Minas Gerais - Pub.
D.O. 10·4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2~

15.290 -

AGRICULTURA Decreto de 6 de abril de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro José Vitorino de Almeida
a pesquisar quartzo no município de Buenópolis, Estado
de Minas Gerais Pub. D. O. 10-4-44 . . . . . . . . . .

30

15.291

AGRICULTURA - Decreto de 6 de abril de 1944 Autoriza a emprêsa de mineração Chaves & Companhia
a pesquisar magnesita e associados no município de São
Mateus, do Estado do Ceará - Pub. "D. O. - 10-4·44. .

31

15.292 -AGRICULTURA- Decreto de 6 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a
pesquisar baritina e associados no município de Cêrro
Azul do Estado do Paraná - Pub. D. O. - 10-4-44 .•• ,

31

ATOS DO PODER 'EXECUTIVO

15. 293 -

15. 294 -

15.295 -

15.296

VII

AERONÁUTICA - Decreto de 6 de abril de 1944 Altera disposição contida no art. 1.0 do Decreto número
10.776, de 5 de novembro de 1942 Pub. D.O. 10-4-44 . . . . . . .....................•............ -

32

MARINHA - Decreto de 10 de abril de 1944 - Cria ·
função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola de Marinha Mercante do Estado
do Pará, do Ministério da Marinha, e dá outras providências - Pub. D. O. - 12-4-44 ................. , , .

32

EDUCAÇÃO - Decreto de 10 de abril de 1944 - Altera, na parte referente à Escola Técn~ca de Recife, a
Tabela Numérica Ordiriária de Extranumerário-mensalista da Divisão de Ensino Industrial, do Ministério da
Educação e Saúde, e dá outras providências - Pub. D. O.
- 12-4-44 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

AERONÁUTICA - Decreto de 10 de abril de 1944 Altera e cria Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista de Bases Aéreas do Ministério da
Aeronáutica e dá outras providências - Pub. D. O. 12-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

15.297- AERONÁUTICA- Decreto de 10 de abril de 1944Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Escola de Aeronáutica, do !viinistério da
Aeronáutica, e dá outras providências - Pub. D . O . -

12-4-44 -

5-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

15.298- AGRICULTURA Decreto de 10 de abril de 1944
- Outorga a Alberto Mazoni de Andrade concessão para
aproveitamento progressivo da energia hidráulica de duas
corredeiras no rio Parauna, entre os distritos de Gouveia,
município de Diamantina, e Fechados, município de Conceição, Estado de Mina3 Gerais _:_ Pub. D. O. - 26-5-44

37

AGRICULTURA - Decreto de 10 de abril _de 1944 ,Anula o Decreto n. 0 11.583, de 9 de fevereiro de 1943
- Pub. D.O. 12-4-44 .................... -..... .

39

15.300

AGRICULTURA , - Decreto de 10 de abril de 1944 Autoriza a cidadã brasileira Ambrósia Soares Pena a pesquisar quartzo no município de Buenópolis, do Estado ·de
Minas Gerais- Pub. D.O. 13-4-44 ....... , . ·.....

39

15.3Gl

AGRICULTURA - Decreto de 10 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo São Clemente de
Azevedo a pesquisar mica, Caolim e associados no munidpio de Governador Valadares, do Estado de Minas
Gerais - Pub. D. O . 13-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.0

15.302

AGRICULTURA - Decreto de 10 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Vicente Soares Filho a pes~
quisar mica e associados no município de Governador Valadares, do Estado de Minas Gerais Pub. D. O. 13-4-44 . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .

40

15.303

EDUCAÇÃO - Decreto de 10 de abril de 1944 - Extingue cargo excedente - Pub. D. O. - 12-4-44 ..... .

41

15.299

Ret. D. O. -

VIII
15.304

ÍNDICE

EDU CAÇÁO - Decreto de 10 de abril .de 1944 - Extingue cargo excedente Pub. D. O. 12-4A4 . . . .

41

15.305

EDUCAÇÃO - Decreto de 10 da abril de 1944 prime cargo extinto Pob. D. O, ___:_ 12A-44

42

15.306

EDUCAÇÃO - Decreto de 10 de abril de 1944 - Suprime cargos extintos - Pub. D. O. - 12-4-44 . . . . . . . .

42

15.307 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 10 de abril de 1944 - Suprime cai"go 'extinto- Pub. D.O. 12A-44 . . . . . . . .

43

15.308

EDUCAÇÃO - Decreto de 10 de abril de 1944 - Suprime cargo extinto - Pub. D. O. 12-4-44 , , . . . . . •

43

15.309 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 10 de abril de 1944 tingue cargo excedente - Pub. D. O. 12A-44

43

Su-

Ex-

15.310 -EDUCAÇÃO- Decreto de 10 de abril d e1944- Suprime cargo extinto Pub. D. O. 12-4-44 Rep.
D.O. 19-4-44 . . . . . . . . . . . . ·.... .. . . . . . . . . . . . . . .

44

15.311 -EDUCAÇÃO..;.__ Decreto de 10 de-abril de 1944- Su~
prime cargo extinto Pub. D . O . lZA-44 . . . . . . . .

44

15.312

EDUCAÇÃO - DecretO de 10 de abril de 1944 - Suprime cargo extinto Pub. D, O, 12-4-44 Rep.
D.O. 19-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

15.313- EDUCAÇÃO- Decreto de 10 de abril de 1944- Suprime cargo extinto Pub. D. O , 12-4-44 Rep.
D.O. 19-4-44 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

15.314- EDUCAÇÃO- Decreto de 10 de abril de 1944- Suprime cargo extinto - Pub. D. O. - 12-4-44 , . . . . . . . . .

45

EDUCAÇÃO- Decreto de 10 de abril de 1944- Suprime cargo extinto - Pub. D . O . 12-4-44 . . . . . . . .

46

AGRICULTURA- Decreto de 10 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Micheli a pesquiSar
caulim, mica e associados no município de Bicas, do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. 13-4-44 . . . . . .

45

15.317

AGRICULTURA - Decreto de 10 de abril de 1944 Autoriza a cidadã brasileira Maria de Lourdes Pereira
Nunes Coelho a pesquisar mica e associados no município de Peçanha, do Estado de Minas Gerais Pub.
D.O. 12-4-44 • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

15.318

AGRICULTURA Decreto de 10 de abril de 1944
~ Autoriza o cidadão brasileiro Pantalião Alves da
Silva a pesquisar mica e associados no muriicípio de Santa
Maria do Suassui, do Estado de Minas Gerais __::__ Pub.
D.O. 13-4-44 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

AGRICULTURA - Decreto de 10 de abril de 1944 Autori"za o cidadão brasileiro Aliredo Zuquim a pesquisar ametista no município 'de Alvinópolis, do Estaào de
Minas Gerais- Pub. n·.o. - 13-4-44 . . . . . . . . . . . . . .

48

AGRICULTURA - Decreto de 10 de abril de 1944 Autoriza q cidadão brasileiro Valdemar Queiroz a pes~
quisar água mineral no município de Fortaleza, do Estado do Ceará - Pub. D. O. 13-4-44 . . . . . . . . . . . •

48

15.315

15.316

15.319

15.320
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15.321 -AGRICULTURA- Decreto de 10 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Ferreira da Fonseca a pesquisar mica e associados no município de Itaperuna, do Estado do Rio de Janeiro Pub. D.O. 13-4-44 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.322 -

lX

49

AGRICULTURA Decreto de lO de abril de 1944 Autoriza o cids.dão brasileiro Mário Ubaldo Viana a pesquisar mica e associados nO munidpio de Jequeri, do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. __.:... 13-4-44· . . . . . .

50

15.323 -AGRICULTURA- Decreto de 10 de abril de 1944Autoriza o cidadão hasileiTO Lourenço Peroba Filho a
pesquisar quartzo e associadoc; no município de Campo
Formoso, do Este.do da Bahia Pub. D. O. · - 13-4-44

50

15.324 -AGRICULTURA- Decreto de 11 de ahril de 1944 Autoriza o cidadão braslleiro José· Cândido de Cerqueira
Leite a pesquisar caulim e associados ilO município de
São Paulo, do Estado de São P<::>.ulo :.___ P.ub. D. O. 14-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

15.325- AGRICULTURA- Decreto de 11 de abril de 194·4 _:_
Autoriza o cidadão brasileiro Emídio Ribdro Soares a
pesquis3r quartzo e associados no município de Sento
Sé, do Estado da Bahia- Pub. D.O. 14-4-44 ... . .

52

15.326- AGRICULTURA- Deneto de 11 de abril de 1944 Autodza o cidadão brasileiro Anagê Norfini a pesquisar
minério de manganês e aswciados no município de Francisco Sales, do Estado de Minas Gerais - Pub. b. O. 14-4-44 . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

15.327 -

AGRICULT"URA- Decreto de 11 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Henrique Duvivier Goulart
a pesquisar calcáreo, dolpmita, mármore, feldspato, caulim e associados no município de Vassouras, do Estado
do Rio de Janeiro- Pub. D.O. 14-4-44 . . . . . . . . . .

15.328 -AGRICULTURA -Decreto de 11 de ab1·il de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Nunes Cs.vancanti
a pesquisar ametista, scheelita, tentalita, quartzo, berilo,
mica e minério de bismuto no município de Afonso Pena,
do Estado do Ceará - Pub. D. O. 14-4-44 . . . . . . . .
15. 329 -

15.339

15.331 -

AGRICULTURA Decreto de 11 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasüeiro Jôsé Cândido de Cerqueira
a pesquisar feldspato, quartzo e associados no município
de Poços de Caldas, do Estado de Minas Gerais Pub. D.O. 14-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

54

54

AGRICULTURA- Decreto de 11 de abril de 1944 Autoriza ·o cida.dão brasileiro Clarismundo Morais Rêgo
a pesquisar .zircônio e associados on município de Parreiras, do Estado de Minas Gerais Pub. D. O.

14-4-44 ......................................... :

55

..:\GRICULTURA Decreto de 11 de. abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Elias Eugênio Cavalcante a
pesquisar ambligonita e associados no município de Cachoeira, do Estado do Ceará- Pub. D.O. 14-4M44.

56
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15.332 ....:.... AGRICULTURA - Decreto de u· de abril de 1944 Auto_riza o cidadão brasileiro João Martins a pesquisar
bauxita e minério de zircônio no município de Poços
de Caldas, do Estado de Minas Gerais - Pub. D . O. -

14-4-44 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . •
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15.333 -

AGRICULTURA - DecretO de 11 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Agenor de Freitas Jatobá
a pesquisar quartzo e associados nci município de Sento
Sé, d_o Estado da Bahia- Pub. D.O. - 14-4-44......

58

15)334 -

AGRICULTURA - Decreto de 11 de abril de 1944 -:pesquisar caulim e associados no município de São Paulo,
do Estado de São Paulo- Pub. D.O. - 14-4A4 . . . . .
Autoriza os cidadãos brasileiros Serafim Lourenço e Ce-

15.335 -

58

AGRICULTURA - Decreto de 11 de abril de 1944 Autoriza a emp1·êsa de mine;:oaç-ão Irmãos Peccicacco a
salpino Tavares da Silva a pesquisar mica e associados no
município de Astolfo Dutra, do Estado de Minas Gerais

- Pub. D.O. - 14-4-44 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDUCAÇÃO - Decreto de 11 de abril de 1.944 - Modifica o art. 66 do regulamento da Escola Nacional de
Engenharia- Pub. D.o·. - 13-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . .
15.337 -·EDUCAÇÃO- Decmto de 11 de abrÚ cle 1944- Autoriza o Ginásio da Escola Normal Oficial, com sede em
Ar~Ç~tuba, no Estado de São Paulo, a funcionar como
coleg1o . . , .... , .............. , ......... , . . . . . . . . .
15.338
JUSTIÇA Decreto àe 11 de abril de 1944 Extingue cargos excedentes - Pub. D. O. 13-4-44 . . . .
15.339
TRABALHO Decreto de 11 de abril de 1944 -Exrtingue cargo excedente- Pub. D.O. 13-4-44 . . . . . .
15.340
AERONÁUTICA- Decreto de 12 de ahril de 1944 Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Departamento de Assistência ao Pê~soal do
Ministério da Aeronáutica, e dá outras· providências Pub. D.O. - 14-4-44 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.341 - EDUCAÇÃO - :Decreto de 12 de abril de 1944 - Altera, sem aumento de despesa, á Tabela Ordinária 4e
Extranumerário-mensalista da Escola Naciom::tl de Educação Física e Desportos, da Universidade do Bre.sil, do
Ministério da Educação e Saúde - Pub. D. O. - 14-4-44
15.342
AGRICULTURA - Decreto de 12 de abril de 1944 Aprova o Regulamento para a XI Exposição Nacional de
Animais e Produtos Derivados, a realizar-se na capital do
Estado de Minas Gerais, no corrente ano - Pub. D. O .
- 19'4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGRICULTURA - Decreto de 12 de abril de 1944 15.343
Anula o Decreto n.0 12.363, de 10 de maio de 1943 Pub. D.O. 14-4-44 .......................... .
15.344 - AGRICULTURA - Decreto de 12 de abril de 1944 Renova a autorização conferida pelo Decreto n.0 6. 764,
de 30 de janeiro de 1941 ao cidadão brasileiro Alberto
Pereira Pinto para pesquisar galena, barita e associados
no município de També, Estado de Pernambuco - Pub.
D.O. 15-4-44 . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

15.336 -

60

61
61
61

62

62

64

lló

116
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15.345 -

15.346 -

15.347 -

15.348

15.349 -

15.350

15.351 -

15.352

15.353

~

15.354 --

15.355 -

XI

AGRICULTURA - Decreto de 12 de abril de 1944 Autoriza o Orfanato D. Silvério a pesquisar mica, minério de níquel, acres, caulim e quartzo no município de
Astolfo Dutra, do Estado de Minas Gerais - Pub. 'D, O.
- 15-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.....•.............

117

AGRICULTURA - Decreto de 12 de ,abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Ayrard Alves Siqueira a
pesquisar mica· no município de São Manuel, do Estado
de Minas Gerais - Pub. D .. O. 15-4-44 ......... ,

118

AGRICULTURA - Decreto de 12 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Manuel José Campos a
pesquisar minério de ferro no município de Betim, do
Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. - 15-4-44 . . . . . .

118

AGRICULTURA - D"ecreto de 12 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Alexandre Siciliano Júnior
a pesquisar calcáreo, argila e associados no município' de
ltapeva, do Estado de São Paulo- Pub. n.·o.- 15-4-44

119

AGRICULTURA - Decreto de 12 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro David Wille Lupion a pesquisar carvão mineral e associados no município de Venceslau Braz, do Estado do Paraná - Pub. D. O, - 15-4-44

120

AGRICULTURA - Decreto de 12 de abril de 1944 Autoriza a cidadã brasileira Ambrósia Soares ~ena a pesquisar quartzo no município de Buenópolis, do Estado de
Minas Gerais - Pub. D. O. 15-4-44 . . . . . . . . . . . . . .

120

AGRICULTURA - Dec~eto 'de 12 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Artur do Vale Bastos a pesquisar areia quartzosa no município de Magé, do Estado
do Rio de Janei:co ~ Pub. D.O. 15-4-44 . . . . . . . . . .

121

AGRICULTURA - Decreto de 12 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Marcelo de Castro Guimarães a pesquisar cassiterita e associados no município de
São João del Rei, do Estado de Minas Gerais - Pub.
D.O. 15-4-44 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

AGRICULTURA -~ Decreto de 12 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Moacir de Morais Miranda
a pesquisar mica, quartzo e pedras preciosas coradas no
município de · Resplendor, do Estado de lVIinas Gerais
- Pub. D.O. 15-4-44 ......................... ."

122

AGRICUL~URA Decreto de 12 de abril de. 1944 Autoriza o cidadão brasileiro José Felipe Madeira .Campos a pesquisar quartzo no município de Batalha, do
Estado do Piaui - Pub. D. O. - 15-4-44 . . . . . . . . . . . .

123

AGRICULTURA - Decreto de 12 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Diamantino Néri a
pesquisar minérios de cobre e associados no município de
Foz do Iguaçu, do Estado do Paraná - Pub. D. O. 15-4-44 • . • . ..............•.•.•............ ' . . . . .

123

XII
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15.356- AGRICULTURA- Decreto de 12 de abril de 1944Autoriz<J. n cidadã brasileira J Úlia Carreira a ·pesquisar mica
e associados no município de Conselheiro Pena, do Estado

Pub. D. O . .-- 15-4-44 ...... ·. . . .

124t

EDUCAÇÃO -- Decreto de 12 de abril de 1944 - Suprime cargo extinto- Pub. D.O. - 14-4-44 . . . . . . . .

125·

EDlJCAÇÃO · - Decreto de 12 de abril de 1944 prime cargos éxtintcs Pub. D. O. lilr-4-44

12$

de Minas Gerais 15.357 15,358 -

15.359 -

Su-

GUEERA- Decreto de 13 de abril de 1944 -.Altera
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~ménsa
lisi:a do Arsenal de Guerra do Rio, do Ministério da
Guerra, e dá outras providências -·Pub. D.O. - 15-4--44

15.360 -

TRABALHO -

Decreto de. 13 de abril de 19'-!-4 -

125

Cria

funcões nas Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumel~ário-men:s~üista das Delegacias Regionais do Ministério do Tr.9.balho, Indústda e Comércio, e dá outras providênci2.s - Pub. D, O. 15-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

15.361 -GUERRA -

Decreto de 13 de abril de 1944 Cria
funções na Tabela Numérica Ordinária 'de Ext;;mumerário-n<ensalísta do Gabinete Fotocartog:;:áfico, de 1Vl:injstério da" Guerra, e dá outras providências -- Puú. D. O,

15.362

15.363 -

15.364 -

15-4-44 . ..

. .... 1• • • •

• •••• •• •••• •• •• . ••••• ••• •

!31

GUERRA Decreto de ,13 de abril de 1944 Cria
a Tz.bela Numérica Ordinária de Extrnnumerário-mensalista do Forte de Paranaguá, suprime a do Quartel General da s.a 'Região Militar, do Ministério da Guerra, e
dá outras providências -- Pub. D. O. - 15-4-44 . . . . . .

1311

AGRICULTURA - Decreto de 13 de abrií de 1944 Outorga à Prefeitura Municipal de ExU·enl.à concessão
aproveitaniento de energia hidráulica dfl cachoeira denominada Pitangueiras, no :rio de igual nome, distrito de To~
ledo, mumctpiO de Extrema, Estado de I\ãinas Gerais Pub. D.O. 26-6-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2

AGRICULTURA ---;- Decreto de 13 de abril 4e 1944· Prorro[p por um ( 1) ano o prazo fixado pelo art. 2.0 ,
n.0 I, do Decreto n. 0 6. 368, de 2 de outubro de 194·0,
que outorga concessão a Trajano S. V. de rv.i:edeiros, para
aprovei.taménto das cachoeiras de Sobragi e Fumaça, no
rio Paraibuna Pub. D. O. 13-5-'H ..........

133'-

15.365 -AGRICULTURA- Decreto de 13 de abril de 1944 -

15.366 -

Outorga concessão a Emílio Bergamini para aproveitamento da energia hidráulica de um desnível existente no
rio- do Peixe, situado na vila de Rio Bonito, distrito do
mesmo nome, no município de Campos Novos, Estado
de Santa Catarina - Pub. D. O. 22-5-44 ...... , . . .

134

FAZENDA - Decreto de 13 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Botelho de Miranda a
comprar pedras preciosas Pub, D. O. 8-5-44 • . . .

136

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

a5.367

AGRICULTURA - Decreto de 13 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro A,ngelo Freitas a comprar
pedras preciosas . • . . .•.... , .. , .. , , . , ., .. , . . . . . . . . .

XIII

137
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F AZE.NDA - Decreto de 13 de abril de 1944 -Auto~
riza o cidadão brasileiro Rached BS:din a comprar pedras
preciosas - Pub. D. O. - 6-5A4 . . .. . . . . . . . . . .

137

15.369

VIAÇÃO - Decreto de 13 da abril de 1944 Aprova
projeto e orçamento para obras no pôrto de Corumbá Pub. D. O. 15-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

15.370 -

VIAÇÃO - Decreto de 13 de abril de 1944 - Aprova
a recomposição do orçamento para· obras no pôrto de
Natal - Pub. D. O. 15-4A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

15.371

VIAÇÃO - Decreto de 14 de abril de 1944 - · Suprin:e
cargo extinto- Pub. D. O. - 17-4-44 . , ........ , , , . ·

138

15.372

VIAÇÃO - Decreto de 14- de abril de 1944 - Suprime
cargcs extintos - Pub. D. O . ..:...._ 17-4-44 , .......... .

138

15.373 -

VIAÇÃO - Decreto de 14 de abril dei 1944 - Suprime
C8.rgos extintos ____,. Pub. D. O. 17-4-44 ....... , , . , ,

139

15.374

VIAÇÃO - Decreto de 14 de abril de 1944 - Suprime
cargo extinto - Pub. D. O. 17-4-44 ........... , ..

139

15.375

VIAÇÃO -:- Decreto de 14 de abril de 19<14 ~- Supri:nle
cargos extintos - Pub. D. O. - 17-4-44 , ........ , , ,

139

15.376

VIAÇÃO - Decreto de 14 de abril de ~944 -- Suprime
cargos extintos - Pub. D. O. 17-4-44 ... , ........ ,

140

15.377

VIAÇAO - Decreto de 14 de abril de 1944 - Suprime
cargo extinto- Pub. D. O. 17-4--44 .... , ........ ,

140

15.378

VIAÇAO - Decreto de 14 ·de abril d~ 1944 - Suprime
cargo extinto- Pub. D. O. - 17-4-44 ........ , .... .

140

15.379

VIAÇÃO - Decreto de 14 de abril de 1944 - Suprim~
cargo extinto - Pub. D. O. ~- 17-4-44 ............. .

141

!5.380

VIAÇÃO - Decreto de 14 de abril de 1944 - Suprime
cargo extlnto- Pub. ·n. O. -· 17-4-44 ... , ......... .

141

15.381

VIAÇÃO - Deneto de 14 de abril de 1944 - Extingue
cargos excedentes - Pub. ·D. O. 17-4-44 , ........ .

141

15.382 -

AGRICULTURA - Decreto de 14 de abril de 1944 - ·
Autoriza o ciciadão brasileiro Galba Tristão a pesquisar
cassiterita e associados no município de São João del Rei,
do Estado cie Minas Gerais- Pub. D.O. ~ 18A-44....

141

15.383 -

AGRICULTURA - Decreto de 14 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Galba Tristão a pesquisar
cassiterita e associados no município de São João del Rei,
do Estado de Minas Gerais- Pub. D. O . - lSA-44..

142

15.384 -

AGRICULTURA - Decreto de 14 de abril .de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Galba Tristão a pesquisar
cassiterim e associados no município de São João del Rei,
do Estado de' Minas Gerais - Pub, D. O. - 18-4-44 , .

14~

15.368 -
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AGRICULTURA - Decreto de 14 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Galba Tristão a pesquisar
cassiterita e associados no município de São João del Rei,
do Estado d.e Minas Gerais - Pub. D. O. - 18-4-44 ..

144

15.386·- AGRICULTURA- Decreto de 14 de abril de 1944 Outorga à Emprêsa Fôrça e Luz Santa Catarina S. A.,
com sede e.m Blumenau, concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica dos saltos denominados do Pilão, das Catléias, do Viaduto, da Caixa
d'Água e do Tigre, no rio Itajaí-Açu, entre os distritos
das sedes dos municípios de Hamonia e Rio do Sul, no
Estado de Santa Catarina ____: Pub. D. O. 27-4-44..

144

15.385

15.387 -

JUSTIÇA - Decreto de 14 de abril de 1944 Cria
funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Assistência a Menores, do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e dá outras
providências - Pub. D. O. 17-4-44 .... , . . . . . . . . .

147

15.388 -

FAZENDA - Decreto de 17 de abril de 1944 - Substitui o regime de liquidação a que está sujeita a firma
Cândido H. dos Santos, com sede nesta Capital, pelo
regime de fiscalização - Pub. D. O.,- 19-4-44 , . . . . •

147

FAZENDA - Decreto de 17 de abril de 1944 - Prorroga os prazos para à entrega das declarações de lucros
e:rlraordinários e pagamento do respectivo tributo - Pub.
'D. O. 19-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

148

15.390- VIAÇÃO -·Decreto de 17 de abril de 1944- Aprova
projeto e orçamento de um trecho de 24: km. da rodovia
Transnordestina - Pub. D. O. - 19-4-44 ........ , , . •

14S

MARINHA - Decreto de 17 de abril de 1944 - Cria
a série funcional de Desenhista de Construção Naval Pub. D.O. 19·4·44 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . •

143

AERONÁUTICA - Decreto de· 17 de abril de 1944 Declara de urgência a desapropriação a que se refere o
Decreto n.O 12 . 545, de 7 de junho de 1943 Pub.
D. O. 19-4-44 ..... '· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149

15.393- FAZENDA- Decreto de 24 de abril de 1944- Dá nova
redação ao art. 184, do Regulamento que baixou com o
Decreto n. 0 i'7. 770, de 13 de abril de 1927 Pub.
D. O. 26-4-44 • . . . . . . . . • . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •

149

1!S.389 -

15.391 -

15.392 -

15,394

JUSTIÇA - Decreto de 27 de abril de 1944 - Dispõe
sôb~e a lotação numérica das repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores - Pub. D. O. 8~5-44

ISO

15. 395 ~- EDUCAÇÃO Decreto de 27 ·de abril de 1944 Aprova o Regulamento dos Cursos da Biblioteca Nacional - Pub. D. O. - 2-5-44 ....... , . . • . . • . . . . . . . . .

151

15.396 _......, EDUCAÇÃO Decreto
Autoriza o Ginásio Muniz
de Itapemidm, no_ Estado
como colégio - Pub. D.

158

de 27 de abril de 1944 Freire, com sede em Cachoeira
do EsPírito Santo, a funcionar
O. 11-5-44 . . • . . . . . . . . . • .

ATOS DO PODER EXECUTIVO

15.397 -

Decreto de 27 de abril de 1944 - Autoriza o Ginásio da
Escola Normal Peixoto Goffiide, com sede em ltapetininga, no Estado de São Paulo, a funcionar como colégio.

XV

158

Não foi publicado ainda rio Diário Oficial por falta de pagamento.
15.398 -

15.399 -

15.400 -

15.401 -

15.402 -

15.403 -

15.404 -

15.405 -

15.406 -

AGRICULTURA - Decreto de 27 de abril de 1944 Suspende a execução do disposto nos arts. 2.0 , 3.0 e 4.0
das especificações para a cla:;;sificação de piretro e auto-riza o Ministério da Agricultura a organizar novas especificações - Pub. D. O. - 29-4-44 - Rep. D. O. 3-5-44

158

AGRICULTURA - Decreto de 27 de abril de 1944 Declara caduco o Decreto n, 0 10.244, de 13 de agôsto de
1942 - Pub. D. O. - 29-4-44 ..•., . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

AGRICULTURA - Decreto de 27 de abril de 1944 Declara sem efeito. a autorização conferida a Mineração
Geral do Brasil Ltda., pelo Decreto n.0 12. 890, de 14" de
julho de 1943, para pesquisar turfa no município de Mogi
das Cruzes, do Estado de São Paulo - Pub. D. O. · 2'5-44 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

159

AGRICULTURA Decreto de 27 de abril de 1944
- Renova, com alterações, a concessão e a autorização
outorgada à Prefeitura Municipal de Venâncio Aires, pelo
Decreto n. 0 10.333, de 28 de agôsto de 1942 - Pub.
D. O. 18-5-44 ......... :. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .

160

AGRICULTURA - Decreto de 27' de abril de 1944 Prorroga o praZo a que se refere o n. 0 II do art. 2.0 , do
Decreto n. 0 11.112, de 18 de dezembro de. 1942, que outorgou à Companhia Mineira de Eletricidade concessão
para o aproveitamento progressivo da Emergia hidrá1,11ica
da corredeira denominada Picada, nO rio do Peixe, distrito
de São Francisco de Paula, município de Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. 6-5-44 . . . .

161

AGRICULTURA - Decreto de 27 de abril de 1944 Outorga ao Espólio de José Sampaio Moreira concessão
para o aproveitamento de energia hidráulica da cachoeira
Cambui, situada no rio Cubatão, dis-trito de Cajuru, muni-cípio de igual nome, Estado de São Paulo - Pub. D. O.
- 26-5-44 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162

AGRICULTURA - Decreto de 27 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Tomasino Sammarone a
lavrar jazida de calcáreo no município de Soroéaba, do
Estado de São Paulo - Pub. D. O. - 2-5--44 . . . . . . . .

163

AGRICULTURA Decreto de 27 de abril de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo Machado a pesM
quisar areia quartzosa no município de São Vicente, do
Estado de São Paulo - Pub. D. O. - 2-5-44 ··· . . . . . . .

164

AGRICULTURA Decreto de 27 de abril de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Assis Costa
a pesquisar quartzo e associados no município de Pôrto
Alegre, do Estado do Piauí - Pub. D. O. 2M544. •

165

XVI
15.407

15.408 -

15.409

ÍND!CE

AGRICULTURA - Decreto de 27 de abril de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Nelson Fumo Alvarenga a
pesquisar minério de ferro e associados no município de
Belo Vale do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. -

2-5-44 ...•.....................................

166

AGRICULTURA - Decreto de 27 de abril de 1944 AutoTiza o_ cidadão brasileiro Anisio Fortunato Rodrigues
a pesquisar quartzo, mica, caulim e columbita no municípb de Juiz de Fora do Estado de Minas Gerais Pub. D. O. 2-5-44 ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

AGRICULTURA Decreto de 27 de abril de 1944 Autoriza a emprêsa Mineração Rio Doce Limitada a pesquisar mica e associados no município de Governador Valadares, do Estado de Minas Gerais Pub. D. , O. -

2-5-44 . . .

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

167

15.410- JUSTIÇA- TRABALHO- FAZENDA - GUERRA
- MARINHA - VIAÇÃO - EXTERIOR - AGRICULTURA - EDUCAÇÃO ..,- AERONÁUTICA
Decreto de 27 de ·abril de, 1944 Suspende, durante o
estado de guerra, a vlgêncía da alínea "i" do art. 1.0 do
Decreto n. 0 5. 062, de 27-XII-939 Pub. D. O. 29-4-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

15.411 -FAZENDA -Decreto de 27 de abríl de 1944- Autoriza a venda de bens que menciona e dá outras proyidências Pub. D. O. 29-4-44 Rep. D. O. 15.412 -

15.413 -

3-5-44 ..

169

AERONÁUTICA - Decreto de 28 de <~bril de 1944 Cria funsões na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerárié-mensalista do Hospital Central da Aeronáutica,
do lVIinistério da Aeronáutica, e dá outras providências
- Pub. D. O. 3-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169

AERONÁUTICA - Dc:;creto de 28 de abril de 1944 Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumedíriomeúsalista do Hospital de 1.a classe de Belém, do
Ministério da ·Aeronáutica, e dá outras providências """"'""

Pub. D. O. -

3-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

AERONÁUTICA Decreto de 28 de abril de 1944
Altera a Tabela Numérica Ordi.nária de Exi:ranumerário-tuem:alista da Seção de Pronto Socorro do Galeão,
do Ministério da Aeronáutica, e dá outras providências Pub. D. O. 4-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

15.415 -

EDUCAÇÃO -·Decreto de 28 de abril de 1944- Altera
as Tabelas Numéricas, Ordinária e .Suplementar, de
Extranumerário-mensalista do Instituto Osvaldo Cruz, do
Ministério da Educação e Saúde - Pub. D. O. - 4-5A4

172

15.416 -

VIAÇÃO - Decreto de 28 de abril de 1944 - Aprova
projeto e orçamento de 27 km da rodovia Patos a Piancó,
Estado da Paraíba- Pub. D. O. - 4-5-44 . . . . . . . . . .

172

VIAÇÃO - Decreto de 28 de abril de 1944 - Aprova
projeto e orçamento de um trecho de 27.329 km da
rodovia ."João Pessoa-Natal" Pub. D. O. 4-5-44

l72

15.414

15.417 -

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

15.418 -

XV:rt

VIAÇÃO - Decreto de 28 de abril de 1944 - Declara
de utilidade uúblicà terrenos e benfeitorias necessárias à
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro - Pub. D. O.

20-5-44 . . . . ............................•...•

173

FAZENDA - Decreto de 28 de abril de 1944 - Auto-riza o -cidadão brasileiro Jardino Vi tório de· Oliveira a
.:omprar pedras preciosas - Pub. D. O. - 18-5-44 . ... .

173

15.420 -Decreto de 28 de abril de 1944 Autoriza o ciàadão
brasileiro Epifânio Duarte a comprar pedras pre~iosas..

174

15.419 -

~~-

' Não. foi publicado ainda no Diário Oiici"!l! por falta de pagamento,
15.421 -

FAZENDA - Decreto de 28 de abril de 1944 - Autoriza o cidadão brasileiro Manfredo Alves da Costa a
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de 1943 Pub. D. O. - 4-5·44 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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neolatinas, letras anglo-'germânicas e pedagogia, da -Facul-

15.584 -

15.585 -

D. O. -

dade· de Filosofia, Ciências e Letras de Campinas - Pub.
19-5-44 ................................. .

313

TRABALHO - Decreto de 17 de maio de 1944 - Concede à soCiedade The Knox Company autorização para
funcionar na Repúbíica - Pub. D, O. - 6-6-44 . . . . . .

313

TRABALHO -Decreto de 17 de maio de 1944- Concede à sociedade V. Castro & Cia. Ltda, autorização para
ft.Íncionar como emprêsa de navegação, de acô:rdo com o
que prescre:ve o Decreto-lei n.O 2. 784, de 20 de novembró
de l940 - Pub. D. O. - 24-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

TRABALHO -·Decreto de 17 de maio de 1944 - Concede à sociedade Tráfego Marítimo Ltda. aut~rização ,para
funcionar como emprêsa de navegação, de acôrdv com o
·que .prescreve o ·Decreto-lei n. 0 2. 784, de 2C· de novembro
de 1940 - Pub. D. O. - 24-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

AGRICULTURA - Decreto de 17 de maio de 1944 Aprova o -Regulamento para o comércio e a ·classificação
comercial de caswos e fios de séda, no Estado de São
Paulo Pub ..D. O, 19-5-44 .. . .. .. . .. . .. .. . ..

315

AGRICULTURA -·Decreto de 17 de maio de 1944 Anula o Decreto n.O 10.159, de 5 de agôsto de .1942 -Pub. D. O. 19-5'44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321

AG~ICULTURA -.Decreto de 17 de. maio de 1944 Retifica o art. 1.0 do Decreto n. 0 14. 156, de 1 de dezembm de 1943 - Pub. D. O. - 20-5-44 . . . . . . . . . . . .

322

15.590 -AGRICULTURA - Decreto de 17 de maio d~ 1944 Renova a autorização conceJida ao cidadão brasileiro Osvaldo Sampaio pelo Decreto n. 0 8.376, de 12 de dezembro
de 1941, para pesquisar minérios de tungstênio e associados no municíPio de Jundiaí, do Estado de São Paulo Pub. D. O. - 20-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

322

15.591

AGRICULTURA -·Decreto de 17 de maio de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Silva Filho a lavrar jazida de ouro no município de ·São José do Egitó, no
Estado de P,ernambuco - ·Pub. D. O. - 20-5-44 ..... .

323

15.592

AGRICULTURA - Decreto de 17 de maio de 1944 Autoriza os cidadãos brasileiros Paulo de Salvo e Gastão
. de Oliveira Coimbra a pesquisar quartzo e associados no
mu.nicípio de CoTinto, do .Estado de ·Minas GeraisPub. D. O. 20-5-44 ........................ ; •..

324

15.593- AGRICULTURA- Decreto de 17 de maio de.1944 _;_
Autoriza o cidadãos brasileiro. Pedro Guimarães a pesquisar quartzo ·e pedras coradas no município de Novo
CruzeirO, do Estado de Minas Gerais Pup. D. 'O.
- 20-5-44 ............................•. -·- . . . . . . . .

325

15,586 -

15.587

15.588 -

15.589 -

XXXI

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

15.594 -

AGRICULTURA - DecretC? de 17 de maio de
Autoriza o cidadão brasileiro Herzero Barreto
veira Dias a .pesquisar mica e associados no
pio .de .Corideúba, do Estado .da Bahia - Pub.

_· 20-5-44
15.595

15.598 -

15.599 -

325

20-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

326

AGRICULTURA - Decreto de 17 de maio de 1944 Autoriza o cidad~o brasi;eiro João Fraterno de Sousa a
. pesquisar quartzo e associados ·no município de Pará .de
Minas, dó Estado de Minas Gerais Pub. D. O.

15.597

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

AGRICULTURA - Decreto de· 17 de maio .de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Nagib Abés Ganem a pesquisar mica e· .quartzo ·Do município de Santa Maria do
Suassuí, do Estado de Minas Gerais Pub. D. O.

!5.596

1944 - .•
de OlimunicíD. O.

20-5-44

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

327

AGRICULTURA - Decreto de 1.7 de maio de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Joaquim de Oliveira e Silva a pesquisar quartzo no município de Sento
Sé, do Estado. da Bahia - Pub. D. O. - 20-5A4. . . .

327

AGRICULTURA Decreto de 17 de maio de 1944
Autoriza o cidadão 'brasileho José de Sousa a pes·quisar mica e associados no município de Mesquita, do
hstado ue Minas Gerais Pub. D. O. 20~5-44. . .

328

AGRICULTURA - Decreto de 17 de maio de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro José Maria Lins a pesquisar pe<.J.ras coradas, quartzo, mica e associados ·no município de' Sabinópolis, do EStado de Minas ·Gerais -

Pub. D. O. -

20-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

328

AGRICULTURA - Decreto de 17 de maio ·de 1944 :Autoriza o cidadão brasileiro Juvenal Vieira a pesquisar
mármore no município de Itabirito, do Estado de Minas Gerais Pub. D. O. 20~5-44 , . . . . . . . . . . . . .

329

15. 601 ~ AGRICULTURA - Decreto de 17 de maio de 1944 Autoriza o cidadão brz.sileiro ·Mitchel Muci a pesquisar
bauxita, hidrargilita, caulim, mica, quartzo e associados
no município de Juiz de. Fora, do Estado de Minas
Gei-ais Pub. D. O. 20-5~44 . . . . . . . . . . . . . . . .

330

15.600 -

15.-602

AGRICULTURA Decreto de 17 de -maio de 1944
- Autoriza o cidadão brasileito Valdemiro Fráncisco de
Figu€·iredo a pesquisar quartzo nc município de Sete
Lagoas, do Estado de 'Minas Gerais Pub. .D.O.

-

20-5-44

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

330

15.603 ~AGRICULTURA Decreto. de 17 de maio de 1944
.....:... Autoríza o cidadão brásileiro Aristides Pereira Gomes a pesquisar mica e associados no município de
Inhapim, ·do Estado de Minas Gerais Pub. D, O.

15.604

20-5-44

AGRICULTURA Decreto ·de 17 de maio de 1944
- Autoriza o cidadão ·brasileiro José Amorim a peSquirsar mica e .associados no município d.e Encruzilhada, do
Estado da Bahia Pub. D. O. ..:...._ .20-5-44 .... _.. . . .

331

332

XXXÜ
15.605 -

tNDI'CE

AGRICULTURA -

Decreto de 17 de maio de 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Amaro Vasconcelos.
a pesquisar quartzo no município de Cristalina, do Estado de Goiás - Pub. D. O. - 20-5-44 . . . . . . . . . . . . • •

332

AGRICULTURA Decreto de 17 de maio de 1944
Autoriza a Companhia Industrial de Mineração e
Obras a pesquisar carvão mineral no município de Tietê, do Esta'do de São Paulo - Pub. D. O. - '20-5-44

333

AGRICULTURA - Decreto de 17 de maio de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Nelson Morais a pesquisar mica, quartzo e pedras coradas, no município de
Malacacheta, do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O.
20-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •

334

15.608

AGRICULTURA - Decreto de 17 de maio de 1944 Autoriza a Emprêsa de Caulim Limitada a pesquisar
caulim, mica e associados no município de Juiz de
Fora, do Estado de Minas Gerais Pub. D. O .. 20-5-44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

334

15. 609 -

AGRICULTURA - . Decreto de 17 de maio de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Alves Pinheiro
a pesquisar quartzo e pedras coradas no município de
Teófilo Otoni, do Estado de Mina.s Gerais Pub
D. O. 20-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

335

15.610 -

MARINHA - Decreto de 18 de maio de 1944 :- Cria
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~men
salista do Departamento de Artilharia, do Arsenal de
Marinha da· Ilha das Cobras, do Ministério da Marinha
Pub. D. O. 20~5~44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •

336

15.606 -

15.607 -

15.611 -

15. 612 -

15.613

15.614 15.615 -

AGRICULTURA Decreto de 18 de maio de 1944
Outorga à Emprêsa Hidrv~Elétrica Jaguari S.A. au~
torização de estudos, pelo prazo de 3 meses, do aproveitamento de energia hidráulica no trecho do rio Jaguari,
que abrange as cachoeiras do Socó, Ponte Velha e Macaco Branco, entre os municípios de Campinas e Pedreiras, no Estado. de São Paulo Pub. D. O. -

29-5-44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

338

AGRICULTURA Decreto de 18 de maio de 1944
Anula o Decreto n. 0 10.274, de 19 de agôsto de
1942 - Pub. D. O. - 20-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

339

AGRICULTURA Decreto de 18 de maio de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Breno Soares Maia a
pesquisar calcáreo e associados no município de Passo~,
do Estado de Minas Gerais Pub. D. O. 20~5-44

339

JUSTIÇA Decreto de 19 de maio de 1944 prime cargos extintos - Pub. D. O. 22~5A4

340

Su-

AGRICULTURA Decreto de 19 de maio de 1944
Autoriza a Companhia Luz e Fôrça "Santa Cruz"
a· prolongar a sua atual linha de transmissão entre as
fazendas Dourados e Coqueiral, nos municípios de Jacarézinho e Cambará, Estado do Paraná - Pub. D. ·O.

-

24-5-44

............................ -' . . . . . . . • •

340

ATOS DO PODER EXECUTIVO

1:5.616 -

XXx;I'fl

AGRICULTURA Decreto de 19 de maio de 1944
Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extramunerário-mensalista do Serviço de Meteàrologia, do
Mini:rtério da Agricultura Pub. D. O. 22-5-44

341

GUERRA Decreto de 19 de maio de 1944, Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomonwlista do E:-;tabe :ecimento de Subsistência Miiitar do
Rio1 do Ministério da Guerra, e dá outras providências

343

-

15.617

15.618- JUSTIÇA- Decreto de 22 de maio de 1944 -Altera
a Tabela Numé-::ica .Ordinária de Extranumerário-men-

15.619

salista da Comi~"·ão de Estu::ios dos Negócios Estaduais, do
Ministério Ua Justiça e Negócios Interiores, e . dá outras
providências - Pub. D O . - 24-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . .

345

Decreto de 22 de maio de 1944 SuPub. D. O. 24-5-44 .....••

347

Decreto de 22 de maio de 194:1- SuPub. D. 0_. 24-5-44......

347·

Decreto de 22 de maio de 1944 Suprime cargos extintos Pub. D. O. 24-S-44 .... ,

347

JUSTIÇA -

prime cargo extinto 15.620 -

JUSTIÇA -

·prime cargo extinto 15.621- JUSTIÇA -

15.622 -FAZENDA -

Decreto de 22 de maio de 1944 Exclui do regime àe ·fiscalização a firma Arte Filmes Limitada, com sede nesta Capital - Pub. D. O. - 24-5-44

348

AERONÁUTICA - Decreto de 22 de maià de 1944 Declara de utilidade púbHca, para de:>apropriação, ter.reno5 necessários à ccm.trução do Aeroporto de Santa
Rita, no Estado da Paraíba
Pub. D. O. 24-5-44

348

15.624 -

VIAÇÃO - Decreto de 22 de maio de 1944 - Aprova projeto e orramento para construção de uma ponte
acQstável no pôrto de Maragogipe, Estado da Bahia
Pub. D. O. 24-5-H . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .•

349

15.625

VIAÇÃO -

15.623

15.626 -

Decreto de 22 de maio de 1944 Declara de utilidade pública, para desapropriação pelo
concessiQnário do serviço de navegação da baía GuaDabara, os terrenos e benfeitorias !>lt.uadas à Rus Carlos Seid1 1 ns. 138 a 150, e aproveitamento C:ês:oes imóveis- Pub. D. O. 30-5-44 ....................•
VIAÇÃO Decreto de 22 Ge maio de 1944 AproV"!. projeto e orçainento para obras na Rêde de Viação
Férrea Federal do Rio Grande do Sul -.-- Pub. D, O.

15.627 -

349

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

350

VIAÇÃO Decreto de 22 de mc"~io de 1944 Declara de __31tilidade . pública, para d.t-sapropria'ções pela
Companhia Estrada de Ferm Itatibense, uma área de
terreno situa::ia nas .<ldiacênci2s cia esplanada da estaçãO de Itatiba - Não foi publicado no D. O. por falta de pagamento ................................ , . ,

350

VIAÇÃO - Decreto de 22 de maio de 1944 Aprova
acréscimo ao orcamento a que se refere o Decre':;o número 7. 764, de~ 1 de setembro de 1941 Pub. D. O.
14-6-44 ......................................•

356

15.628

1ndice -

2-6-44

Vol. IV -

1." Parte -

F. 3J

XXXIV
15.629

fNr.ii'CE

AGRICULTURA Decreto de 22 ô.e maio de 1944
Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranume!áric-mensalista da Divisão de Caça e Pesca do Ministério da Ag:dcultura ..--. Pub. D. O. 24-5-44.,.,

351

AGRICULTURA Decreto de 22 de maio de 1944
- Transfere funções de Tabela Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista do Instituto de Ecologia e
Experimentação Agrícolas para a da Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Ministério da Agricultura Pub. D . O . 24-5-44 ....... , ..· ..... .

351

TRABALHO Decreto de 23 de maio de 1944 Concede à sociedade Gillette Safety Razor Coinpany
of Brazil autorização para continuar a funcionar na República - Pub. D. O. - 27-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

TRABALHO Decreto de 23 de maio de 1944 Aprova os novos estatutos da Companhia Internacional de Capitalização - Pub. D, O. 1-6-44 . . . . . .

36$

EDUCAÇÃO Decreto de 23 de maio de 1944 Concede reconhecimento, Sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio São Gonçalo, .
de Cuiabá Pu~. D. O. 3-6-44 . . . . . . . . . . . . . . .

361

EDUCAÇÃO Decreto de 23 de maio de 1944 Autoriza o funcionamento do Curso de Engenheiros de Minas e Metalurgistas da Escola Politécnica da Universidade
de São P.p.ulo Não foi publicado ainda no D. O. por
falta de pagamento ... , ....... : .................... .

3Gl

AGRICULTURA Decreto de 23 de maio de 1944
Altera as Tabelas Numéricas Ordinárias· e Suplementar de Extranumerário~mensalista da Divisão de
Fomento da Produção Vegetal, do Ministério da Agricultura - Pub. D. O. 25-5-44 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .

261

Guerra Decreto de 23 de maio de 1944 Dispõe
sôbre a Tabela Numérica Ordinária do Destacamento
Misto de Fernando de Noronha e dá outras providências. Pub. D. O. 25-5-44 . , , ...... , .· ...... ,

364

15.637 -

AGRICULTURA Decreto de 24 de maio de 1944
Renova a autorização concedida à cidaàã' brasileira
Josefa de farias Cavalc~nti pelo Decreto n.0 ·9.232, de
8 de abril de 1942, para pesquisar ouro e pedras preciosas no município de Teixeira, do Estado da Paraíba. - Pub. D. O. 27-5-44 .......... ·...; .. .. . ..

367

15.638

AGRICULTURA - Decreto de 24 de maio de 1944 Declara sem efeito o Decreto n. 0 9. 445, de 22 de maio
de 1942 - Pub. D. O. 26-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . .

367

15. 639 -

AGRICULTURA Decreto de 24 de maio de 1944
Retifica o art. 1.0 do Decreto n. 0 13.637, de 22 de
outubro de 1943 Pub. D. O. 27-5-44 . . . . . . . .

363

15. 640 -

AGRICULTURA Decreto d~ 24 de maio de 1944
- Altera a redação do art. 1.0 do Decreto n. 0 12. 523, de
3 de junho de 1943 Não foi publicado ainda no
D. O. por. falta de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . .

368

15.630

15.631

15.632 -

15.633 -

15.634

15.635

15.636

ATOS DO PQDER EXECUTIVO

15.641

XXXV

AGRICULTURA Decreto de 24 de maio de 1944
Altera o Decreto n. 0 12. 004, de 19 de março de
1943 - Não foi publicado ainda no D. O. por falta
de pagamento , ...... , , .......... , ...... , ... ' .. , .. .

368

15.642- AGRICULTURA Decreto de 24 de maio de 1944
Aitera o Decreto n. 0 14.553, de 2 de fevereir'o de
1944 - Pub. D. O. 27-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

369

15. 643 -

15.644 -

15.645

15. 646 -

AGRICULTURA Decreto de 24 de maio de 1944
Concede autorização para funcionar, como emprêsa
hidro-elétdca a Irmãos Grenzoto, Mesquità & Cia. Limitada Pub. D. O, 9-6-44 ...... , .. .. . .. .. ..

369

AGRICULTURA - Decreto de 24 de maio de 1944 Autodza o cidadão brasileiro Amintas Jacques de Morais a lavrar jazida de minério de ferro e associados no
município de Presidente Vargas, do Estado de Minas
Gerais_.:_ Pub. D. O. - 27-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37t

AGRICULTURA - Decreto de 24 de maio de 1944 Autoriza o cidadão b1·asileiro Amintas Jasques de l\.1orais a lavrar jaZida de minério de ferro e associados no
município de Presidente Vargas, do Estado de Minas
Gerais - Pub. D. O. 27-5-44 .. .. .. .. .. .. . .. .. .

371

AGRICULTURA Decreto de 24 de maio de 1944
Autoriza a emprêsa de mine.-ação Giacomo & Companhia Limitada a pesquisar minério de ferro e associados
no município de Brumadinho. do Kstado de Minas Gerais

-

15.647 -

Pub. D. O. -

27-5-44 . . . . . . . . . . . . • . . . . ... . . . . . . .

AGRICULTURA Decreto de
Autoriza a Plumbum S. A.,
Mineração, a pesquisar minérios
dados no município de Imbnial,

Pub. D. O. -

372

24 de maio de 1944
Indústria Brasileira de
de chumbo e associado Estado do Paraná

27-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

373

15.648- AGRICULTURA Decreto de 24 de maio de 1944
Autoriza o cidadât> brasileiro Tommasino &ammorone a lavrar jazida de calcário no município de Sorocaba, Estado de São Paulo - Não foi publicado ainda
no Diário Oficial por falta de pagamento , . , , ... , . . . .

374

15.649 -

15. 650 -

15.651

AGRICULTURA Decreto de 24 de maio de 1944
Autoriza os cidadãos brasileií-os Francisco Ferreira
Gomes Júnior e CeS-alpino Tavares da Silva a pesquisar
mica e associados no município de São João Nepomuceno, do Estado de Minas Gerais Pub. D. O . -

27-5-44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374

AGRICULTURA - Decreto de 24 de maio de 1944 Autoriza o cidadão brasileirÔ Otávio Monteiro Reis a
pesqúisar carvão mineral no município de Tietê, do
Estado de São Paulo- Pub. D.O. 27-5-44.......

375

AGRICULTURA - Decreto de 24 de maio de 1944 Autorizã.. O cidadão brasileiro Ivo da Silva Armanini a
pesquisar calcita .e associados no município de Apiaí, do
Estado de São Paulo Pub. D. O. 27-5-44.....

375

XXXVI
15.652 -

ÍNDI'CE

AGRICULTURA -

Decreto de 24 de maio de 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Pereira Sylla 'a la~
vrar jazidá de Ãgua Mineral no município de, Pôrto
Alegre, do Estado do Rio Grande do Sul Pub. D. O.

15.653 -

27-5-44

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

AGRICULTURA -

377

Decreto de 24 de maio de 1944

' Cria a série fundcnal de Assistente de Cooperativismo
e fixa cs ·respectivos níveis de salário Pub. D. O.

15.ú54 -

29-5-44

............... :. .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .

AGRICULTURA -

378

Decreto de 24 cle maio de 1944

Altera as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensRlista do Serviço de Economia Rursl, do Ministério da Agricultura, e dá outras
providências Pub. D. O. 29-5-44 , . . . . . . . . . . .

378

15, 655 -

AERONÁUTICA - _Decreto de 24 de maio de 194-4 Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário·
mensalista da Escola rie Especialistas de Aeronáutica,
do Ministério da Aeronáutica - Pub. D. O. - 26-5-44

383

15.656 -

EDUCAÇÃO Decreto de 24 de maio de 1944 Al-tera o TE\be1a Numérica Ordinária de Extramimerário-mensal.ista do Museu Imperial, do Ministério da
Educação e Saúde, e dá outras providências Pub,
D. O. 26-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

385

15. 657 -

GUERRA Decreto de 24. de maio de 1944 Aprova Tabelas Numéricas de -Mensaiistas de repartições do
Ministério da Guerrá que possuem economias p:·óprias
Pub. D. O. 29-5-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

387

15.65~

AERONÁUTICA - Decreto de 25 de maio de 1944 Extingt!e cargo exdente Pu h. D. O, 27-5A4, ..

397

AGRICULTURA Decreto de 25 de maio de 1944 ....:.__ Autoriza a Emprêsa de Caolim Limitada a pesquisar
argila no município de Nova Iguaçú, do Esta-lo do Rio
de Janeiro - Pub. D. O. - 27-5-44 . , ......... , . , . ,

397

15.650

15.660- AGRICULTURA -

Detreto de 25 de maio de 1944
Autoriza o cidadão brasi)eit'o Agostinho Ardito a pesquisar caulim no município de Taubaté, do Estado de
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AGRICULTURA - Decreto de 31 de maio de 1944 - ·
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15. 74·6 -

AGRICULTURA - Decreto de 31 de maio de 1944 Autoriza o cidadão b!·asileiro Juscelino Pinheiro dos Santos
a pesquisa; mica e ass-ociado& no município de Capelinha,
do Estado de Minas Gerais- Püb. D.O. 3-6-44....

15.747 ~ AGRICULTURA ~ Decreto de 31 de maio de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Euclides Pereira Ninho a pesquisar caulim, argib refratária, ardas quartzosas e asscciado~ no município de São Gonçalo, do Estado 'do Rio de Janeiro - Pub . D . O . - 3-6-44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.748 - AGRICULTURA ~ Decreto de 31 de maio de 19.44 Autoriza o cidadS.o brasileiljo José Ribeiro üaspar a pesquisar mica e associados no município de Fundão, do Estado
do EspíritÓ S>mto - Pub. D . O . - 3-6-44. . . . . . . . . . . .
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458
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15.749- AGRICULTURA- Dr:creto cie 31 'de ffi[;Üo de _1944Autoriza o cidadão brasileiro José de Oliveira Cesta a pesquisar mica e af:sodadcs no município de Governador Valaderes, do Estado 'de Minas Ger<:<is - Pub. D. O. - 3-6-44

459

AGRICULTUl~A- D:õ>creto de 31 ele maio de 1944Autodz<:< o cidacião brasi.leim Hasso Alfried Wtiszflog a
pesq;__oisar cadi.m, f8ldspato e associados no :município de
Pa:maíba, do Estado de São Paulo - Pub. D. O. - 3-6-44

460

17.751 - · AGHICULTURA - Dec:reto de 31 de maio de 1944 Autodza o cidadão bras~kiro Alberto Fm:snh2 Sá a clesquisar a:rr.b1igor.ita, bGrHo, cassiterita, columbita, qúr:.rtzo, tant<llita e associa.dos, no município de Aracoiaba, Estado do
Ceará- Pub. D.O. 3-6-44......................

461

15.750-

15.752 -

AGRICULTURA - Dec•eto de 31 de ms.io de 1944 Autoriza o cidadão b:rasileiro Antô:r:io Franci.sco de Azevedo
Silvs a pc>squ.i.s8.r areia sili.cosa 110 município de Niterói., do
Estado do Rio de J:::meiro ~ Pub. D .-O. - 3-6-44. . . . . •

461

15.753 ---AGRICULTURA- Decreto de 31 de maio de 1944Autcriz:::~ o ciCadUo brasibiro Ernesto J8_ci Mcnteiro a pes-quisa:r épod.úmeno, kunzíta, hidenita, berilo, turmalina e
mica no munící.pio d.e Conselheir-o Pena, cio Est2do de Minas Genis - Pub. D. O. - 3-6-44·. . . . . . . . . . . . . . . . •

462

!5. 754 ---AGRICULTURA - Decreto de 31 de maio de 1944 Autori2s. o cidadãcl brasileü-o João de 1.\lís.cedo Linhares a
pesquisGr minério ele ouro e associados no município de São
Gnbri.d, d:J Estado do Rio Grande do Sul - Pub. D. O.
3-6-44 .............. ' ............. ' . . . . . . . . . . . .

463

15.755 -

AGRICULTURA - DE·creto de 31 de maio de 1944Autoriza ·a cidaáã bn::.s·ileira Alice de Faria Sá a pesquisar
mármore no município de São Gotardo, do Estado de l\1:inas Gerais .Pub. D . O . -- 3-6-44 .. , . . . . . . . . . . . . . . •

463

15.7:56 -

AGRICULTURA - Decreto de 31 de msio de 1944 Autodz~~ o cidadão bL·adieiro Sílvio de Can:.pos FPho a pesGUi~ar quartzo e associados no município de São Paulo, do
Estado de São Paulo - Pub. D. O. - 3-6-44. . . . . . . . . .

464

15.75';'- AGRICULTURA- Decreto de 31 de maio de 1944Autoriza a emprêsa de mineracão Magnesita S. A. a pesquisar quartzo e Zssociados no" município de Pitanguí, do
Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. - 3-6-44 .. · .. •
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Con-
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467

EDUCAÇÃO- Decreto de 2 de junho de 1944- Suprime cargo-eXtinto- Pub. D.O. -3-6-44 ......... ,....
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468

FAZENDA - Decreto de 3 de junho de 1944 - Autoriza o cidadão brasileiro J oaqPim Constândo das Chagas ll
comprar pedras preciosas ~ Não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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preciosas - Pub. D. O. - 3-6-44. . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
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FAZENDA - Decreto de 3 de junho de 1944 - Autoriza o cidadão brasileiro João Batista de Alcântara a comprar pedras preciosas- Pub. D.O. ~ 23-6-44 ....•... ·
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GUERRA ~ Decreto de 3 de junho de 1944 ~ Cria a
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AERONÁUTICA - Decreto de 3 de junho de 1944 Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomen:;;alista da Fábrica do Galeão, do Ministério da AeroDáutica- Pub. D.O.- 6~6-44 ................ ·......
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AGRICULTURA Decreto de 3 de junho de 1944 - .
Modifica a redação do ~ 1. 0 do art. 1. 0 do Decreto número
9.609, de 8 de junho de 1942, que outorgou a Carlos Joa..:
quim 'do Amaral concessão para aproveitamento de energia
hidráulica, no município de Pedreira, Esccado de São Paulo
-· Pub. D.O.- 16-6-44 ........................... .

15. '773 -

VIAÇÃO -

Decreto de 5 de junho de 1944 Suprime cargo extinto- Pub. D.O.- 7-6A4 .... , ........•
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-
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Guerra, e dá outras proviclênci2~- Pub. D.O.- 7-6-44
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15. 77S -

EDUCAÇÃO ~Decreto de 6 de junho de 1944 - Cria
funrões na T2bela Numérica Ordinária de E:xtranUmerário-mcnsa1ista da Faculdade Nacional de Engenharia, do
Ministério da Educação e Saúde, e dá outras Providências
- Pub. D.O. - 8-6-44.............................

4-77

Decreto de 6 de junho de 1944 -:- .ümcede equipara~ão
sob rer-;itne ele ins·~erão perm:mente, ao curso gin<'Jdal do
Instituto de Edl'Calão de Alagoas Não foi publicado
ait;d~. no Diário Oficial por falta de pagam.ento .... ,.....
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15. 780 -

Decreto de 6 de ,iu'nho de 1944 - Proibe o funcionamento
da Escola de Comércio Dr .. Carlos de c~ "TTpos, de São
Paulo Não. foi publicado ainda no Diário Oficial por
falta de pagamento ................ , ...... , . , , . . . . . .
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15.781 -

TRABALHO- Decreto de 6 de junho de 1944 -

Aprova
com modificação, os estatutos da Companhia Continental
de Seguros....:.... Pub. D.O. - 16~6-44..................

478

15.782 -

TRABALHO -Decreto de 6 de junho de 1944 - Concede à Sociedade Anônima BraziÜan V:larrant Agency and
Finenc(~ Company, Limited aetorização para continuar a
funcionar .na República- .Pub. D.O. 26-6-44......

479

TRABALHO -- Decreto de 6 de junho de 1944 .:___ Revoga o decreto que concedeu à "Bethlchem Eteel Company
of Brazii" autorização para funcionar na República e cassa
a respectiva carta- Pub. D.O·. - 30-6-44............

479

15.775 -

15.776 -

15.779 -
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Regulam€nto do Instituto Militar de Tecnologia Pub.
D.O. -- 15-6-44 ..'.................................
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AGRICULTURA -

Decreto de 7 de "junho de 1944 -

Autoriza· O" cidadão brasileiro Danilo Andrade n pesqui9at·
qu3rtzo e associados no município de Bocaiuva, do. Estado
de Minas Gerais- Pub. D.O. -9-6-44., .......... ·..

15.786 -

AGRICULTURA -

Decreto de 7 de junho de 1944 ....:...

Cria funções na Tabela .Numérica Ordinária de ~xtranu··
merário-mEmsalista da Divisão de Inspeção de Produtos de

Origem Animal, do Ministério da Agricultura, e dá outras

providênciago- Pub. D.O. -- 9-6-44.................
15,787 -

EDUCAÇÃO -· Decreto de 7 de junho de 1944 -

~G7

Altera

a Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista do

Ser~

viço Nacional de Teatro, 'do Ministério. da Educação e
Saúde- Pub. D.O .. - 9-6-44......................
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15.788 -· AGRICULTURA - Decreto de 7 de junho de 1944 Autoriza a emprêsfl de mineração Mr-.gnesia S .A. a Iiavrar
jaida de magnésia e associados no município de Bom Jesús
dos Meiras, do Estado da Bahia - Pub. D. O. - 9~6-44
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491

Decreto de 7 de junho de 1944 -·Concede autorização
para funcicnar como_ emprêsa de energia hidráulica à Em-prêsa Hidroelétrica Itapicuru, Limitada - Não foi publicado no Diário Oficial por falta de paganlento ... ,......
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~92

-AGRICULTURA - Decreto de 7 de junho clo 1944 Âutoriza os cidadãos brasileiros Maria Queiroz do 01iveira,
René Luiz Ribeiro e Alice Queiroz Chrysostomo Ribeiro a
pesquuar calcáreo e associados nos municípios de Campos e
Itaperuma, do Estado do Rio de Janeiro- Pub. D.O.
10-6-44 ................. ' ...................... ,

~92

AGRICULTURA - Decreto de 7 de junho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Félix de Albuquerque Guerra
a lavrar jazida ç!e talco e associados no município de Carandaí, do Estado de Minas Gerais Pub. D. O. 10-6-44 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

493

AGRICULTURA - Decreto de 7 de junho de 1944 Autoriza os cidadãos brasileiros Eutimio Lorenzoni e João
Antônio de Paula a pesquisar quartzo e as-sociados no município de Colatina, do Estado do Espírito Santo - Pub.
D.O. 10-6-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

194

AGRICULTURA - Decreto de 7 de junho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Lúcio de Freit2.s Maia a peSquisar quartzo no m1.micípio de Sento Sé, do Estado da
Bahia- Pub. D.O. - 10-6-44....... ... . . . . . . . . . . . . .
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AGRICULTURA - Decreto de 7 de junho de 1944 Autoriza o cidadão braSileiro Fortunato Ferreira Campos a
pesquisar mica e assodado9 nc município de Itaperuma,
do Estado do Rio de Janeiro- Pub. D.O. - 10-6-44....
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15.797

AERONÁUTICA - Decreto de 8 de junho de 1944
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'cidade de Curitiba, Estado do Parar.á - Pub. D. O.' __:.
10-6-44 . . . ... .. . .. ... ..... .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .

-

15.798 -

FAZENDA - Decreto de 8 de junho de 1944 - Autoriza Yadollah Azodi, natural do Irã, a adqu,irir fração
ideal do domínio útil de terreno de marinha, situado no
Distrito Federal - Pub. D.O. - 10-6-44 ........... · ·
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1.944
PRIMEIRA PARTE
DECRETO N. 0 15.235 -

1

DE

ABRIL

DE

DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 ; alínea n, do Decretolei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, dec_reta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe B da carreira- de Arrumador
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da apOsentadoria -de Raimundo Curvelo, ficando sem aplicação a dotação correspondente,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944,

~23. 0

da Independência e 56.0 da

República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 15·.236

-DE

1

DE

ABRIL

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n, 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 5 cargos da classe B da carreira de Trabalhador do Quadro Suplementar do Ministério. da Fazenda, vagos em virtude
da promo·ção de Alípio da Costa Pereira, Domingos Fernandes dos Santos, José
Benigno Gonçalves, da. aposentadoria de Vitória José d_a Silva e do falecimento de Zeferino Rodrigues da Silva, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições .em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
A.. de Souza Costa.
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DECRETO N.0 15.237 -

DE 1 DE ABRIL DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941,. decreta:
·
Art. 1.0 Ficam suprimidos 5 cargos da classe 3 da .carreira de Patrão
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Carlos Martins, Domingos Alves da Silva, Jorge Hedng, da nomeação de Fausto da Costa Barbosa para outro cargo e da aposentadoria de Francisco Lúcio Severino, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário:

Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.238- DE 1 DE ABRIL DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar..
tigo 74, 1etra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 8 cargos da classe B da carreira de Operário
de Artes Gráficas do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos
em virtude da promoção de Carlindo Teixeira Bastos, Ernesto Rodrigues Calasans, Felipe Xavier de Campos, Francisco Conde, Osvaldo Menezes, Oton
Carlos da Silva, Orlando Botini e de Wilton de Assis, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÇLIO V ARGÀs.

A .. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.239 -

DE

1

DE

ABRU.

DE

1944

Suprime cart,os extintos
O Presidente da República, usando dà atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea "n",
do Decreto-lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art, 1.° Ficam suprimidos 7 cargos da classe C da carreira de Servente
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da
promoção de Francisco Flores, Alcides Antônio de .Castro, José Batista de
Sousa, RaimuÚdo Ventura da Costa, do falecimento de .Antônio Gonçalyes
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Tôrre's, da aposentadoria de Luiz Potenza e da exoneração de OVídio r...a- ·
gusto' de Sousa, ficando sem aplicação a dotação correspondente.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

- . ~·,;l

Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS ,

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15, 240 -

DE

1

DE ABRIL DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do artigo 1. 0 , alínea "n",
do Decreto-lei n. 0 · 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 6 cargos da classe C 'da carreira· de Servente
(Decreto-lei n.0 14-5, de 1937), da Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda, vagos em virtude da promoção de Álvaro Nogueira, Galhardo Carvalho dos Santos, Gumercindo da Rocha Ferreira, H~rmilo Alcântara Gil,
João de Brito da Rocha Ramos e Sêrgio Machado, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.
Art. ·2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
I<io de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
~epública.

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO

~. 0

15.241 -

DE

1

DE ABRIL DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da Repúblic~, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrrnos do artigo 1.0 , alínea 44 n",
do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 8 cargos da classe 2 da carreira de Marinheiro do Quadro Suplementar do Ministério da. Fazenda, vagos em virtude da promoção de· Antônio Costa Ferreira, Antônio Lisboa, João Rodrigues dos Santos, Leônidas Vieira Nunes, Miguel Anzoategui, Oscar Alfredo Franco, Raimundo José Gonçalves e do falecimento de Narciso Ro·
drigues da Silva, ficando sem aplica~ão a dotação correspondente,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrár.io.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.9 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

G
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DECRETO N.0 15, 242 -

DE

1

DE ABRIL . DE

1944

Suprime car ao extinto
· O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea "n",
do Decreto-lei n, 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe B da carreira de Capataz
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da promoção de Alípio Antônio Rodrigues, ficando sem aplicação a dotação corre~pondente.

Art.. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.243 -

n:E 1

DE ABRIL DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do
Decreto~ lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art, 1.° Ficam suprimidos 3 cargos da classe B da carreira 'de Artífice
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da de~
missão de Júlio José Alves e da promoção de Geraldo Alberto Moreira e Odilon Manes, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
RepúbliCa.
GETULIO V .ARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15. 244 -:-

DE

1

DE ABRIL DE

1944

Extingue cargo' excedente
O Presidente da República, usando çla atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0 , alnea n, do
Decreto-lei n:0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe 4 da carreira de Contínuo do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, ·vago em virtude da promo·
ção de Napoleão Alves Cabral, cuja dotação foi aplicada no pr~vjmento dos
cargos correspondentes.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janelro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. da Souza Costa.
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DECRETO N. 0 15.245 -

DE

1

DE ABRIL DS

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do
Decretowlei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe 14 da carreira de Oficial Admi~
nistrativo do Quadro Supleffientar do Ministério da Fazenda, vago em vir·
tude da promoção de Aristogiton Neves Espindula, cuja dotação foi' aplicada
no provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2.0 Revogarri-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de à:bril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 0

1~.246

0

-

DE 1 DE ABRIL DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do
Decretowlei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos 3 cargos da classe 15 da carreira de Oficial
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude da promoção de Alexandre Passos, Carlos Alberto da Costa e Silva e
João Rodrigues Viana, cuja dotação foi aplicada no provimento dos cargos
correspondentes.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de' 1944, 123. 0 da Independência ·e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.247 -

DE 1 DE ABRIL DE 1944

Extingue- cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n,:do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos 5 cargos da classe 17 da carreira de Oficial
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos
em virtude da promoção de Armando de Oliveira Amaral, Augusto Carlos
de Araujo Maciel, Baldomero José Garcia, Coriolano Emitia Navarro Bahia
e Luiz França do Rêgo Falcão, cuj2, dotação foi aplicada no provimento dos
cargos correspondentes.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 ·da ltldependência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A.. de Souza Coota.
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DECRETO N. 0 15.248 -

DE

1

DE ABRIL DE

1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195., de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos 3 cargos da classe 18 da carreira de Oficial
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude da aposentadoria de Cornelio da Rocha e Silva, e da promoção de
Jorge Artur Marques e Martinho Peieira Carneiro Bastos, cuja dotação
1

foi aplicada no provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janein?, 1 de abril de 1944, .123.0 da Independência e 56.0 da
República.·
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N.O 15.249 -

DE 1 DE ABRIL DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constítuição, e nos ti}rmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta :

Art. 1.° Ficam extintos 2 cargos da classe 20 da carreira de Oficial
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude do falecimentO de. Antônio Freire de Oliva e Ermelinda Branco Cardia,
cuja dotação foi aplicada no provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2.0
Revogam-se as disposições em contrário.
Rió de Jan'eiro, 1 de abril de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. 0 15.250 -

DE 1 DE ABRIL. DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República usando ·da atribuição que lhe confere .o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 2.° Ficam extintos 3 ca_rgos da classe 21 da carreira de Oficial
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em
Virtude da promoção de Manoel Aguiar Pereira de Souza, Manoel Nicanor
Pereira e da aposentadoria de Ulisses Lôbo Viana, cuja dotação foi aplicada
no provimento dos cargos \ correspondentes.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 de.
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.O 15.251 -

DE 1 DE ABRIL DE .1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 ,3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:_
Art. 1.0 Ficam· extintos 2 cargos da classe 24 da carreira de Oficial
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude da promoção de Mário Guaraná de Barros e da aposentadoria de
Luiz Segundo Bezerra da Trindade, cuja dotação foi aplicada no provimento
dos cargos correspondentes.
Art. 2.0
Revogam-se as disposiçõe·s em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.·
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.252 -

DE 1 DE ABRIL DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , .alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, d·e 14 de abril de 1941, decreta :
Art. 1.° Ficam extintos 2 cargos da classe. 10 da carreira de Escriturário
(Dec.-lei n, 0 145, de 1937), do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Jorge Valdemar Rodrigues dos
Santos e ·Valentim João Pereira, cuja dotação foi aplicada no provimento
dos cargos correspondentes,
Art. 2.0
Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Indep~ndência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa.

DECRETO N.0 15.253 -

DE 1 DE ABRIL DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra· a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n,0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta :

Art. 1.° Fica suprimido um (1) càrgo da classe F da carreira de Polícia Especial, do Quadro Suplementar, do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, vago em virtude da aposentadoria .de Pedro !alando Torres, deTendo a dotação correspondente ser levada a crédito da C0nta-Coriente do
Quadro Permanente do mesmo Ministério,
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marconde:J Filho.
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DECRETO N.0 15.254 -

DE 1 DE ABRIL DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atdbuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do DeM
cretÜMlei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos quarenta e sete (47) cargos da classe B da
carreira de Carteiro, do Quadro III - Parte Suplementar do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Adauto Rodri
gues Canabarro, Altamiro Augusto Silva, Amphiloquio Bittencourt Godinho,
Antonio Perú, Antonio de Queiroz; Aramis Barreto de Souza, Aristides TiM
naco de Godoi, Ari de Moura Gavião, Benedito de Aragão Cardoso, Benedito
Mata, Benevenuto Vieira, Benjamin Schalch, Benjamin Silveira, Brasilino
de Figueiredo, Eduardo José da ·Silva, Elias Alves, Enoch Rêgo, Enock de
Assis Cortes, Ernesto Richter, Felipe Castilho, Gabino Gomes de Azevedo, HiM
gino Marchetti, ]anuário Bassoaldo, João Batista Rio Brancq, João Martins de
Sá, João dos Santos, Jonas Santiago,_ José Bezerra da Silva, José Sanches Brandão, José dos Santos, José Vieira Sobrinho, Juvenal Bueno de Lima, Luiz
Moreira Ribeiro, Manoel Antônio de Souza, Manoel Lira Costa, Marcos Paes
Pedroso, Milton Sardelli Barbosa, Moacir Pinheiro Calazans, Moacir Pires
Figueiredo, Odilon Sergio de Carvalho Souza, Orlando Hermínio Moretti,
Osvaldo Rodopiano de Oliveira, Oton Francisco Monteiro, Raimundo Costa,
Rodolfo Scatolin, Valdir Fernandes de Barros e Valdomiro Pereira da SilVa,
fic8.ndo sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 RevogamMse as disposições, em contrário.
4

Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15. 255 -

DE 1 DE ABRIL DE 1944

Suprime cargos extintos .
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do DecretoMlei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta :
Art. 1.0 Ficam suprimidos quarenta e oito (48) cargos da classe B
da carreira de Carteiro, do Quadro III - Parte Suprementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Agostinho
Alves, Alberto José Lopes, Amaro Cabral da Costa, Antonio Bernardino·. de
S€na, Antônio Muniz, Astolfo Vieira de Andrade, Atanasio Vieira da Rosa,
Benedito Delfino Pereira, Benedito Reis, Benedito Silva, Domingos Dio~
nisio Simões Filho, Donato Lamaita, Estanislau Coelho Melciades, Euclides
Fernandes, Fausto Cortez de Morâles, Fausto Juli da Silveira, Francisco da
Costa Cardoso, Francisco Manoel Urbano, Francisco Moreira Soares, FranM
cisco Ribeiro de Souza, Gastão Zeferino Moreira, Geraldo Rodrigues de
Melo, Herminio Zanela, Ildefonso Roda, Israel Vanderlei Marques, Itacir
Borges Martins, José Abor de Mendonça, José Antônio Moreira, José Au~
gusto Queiroz, José Carlos Véras, José Oledegário das Neves, José Ramos
Jubé, Justino Fernandes Machado, Leopoldo Gonçalves Bruno, Luiz Amas~
técio de Oliveira, Mauriti Muniz de Almeida, Natalino Blanco, Nelson Pereira dos Reis, Otacílio Tomaz da Fontoura, O!lvaldo Brandão Bueno, Otilio
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Elias Bezerra, Paulo de Oliveira Carrão, Romeu de Sá Cavalcanti, Rosalina
Duarte Silva .e Sebastião Inácio de Matos, da demissão d.e Agostinho Ro~
drigues, da exoneração de Honório Jerônimo de Santana e do falecimento
de Adernar de Moreis, ficando sem aplicação a dotação correspondente,
Art. 2.0 RevogamMse as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e S6.0 da
República.
GETULIO

VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 15.256 -

DE 1 DE ABRIL DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da .República, usando da' atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do DeM
c~etoMlei n. 0 '3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos setenta e seis (76) cargos da classe B da
carreira de Carteiro, do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Alcides Rizardo, Anor de Barros, Antenor Ribeiro, Antero Nogueira Braga, Antt~nio
Guersoni, Antônio José de Carvalho Filho, Antônio Pereira Tomaz, Argemiro Vieira Coimbra, Aristides Soares de Almeida, Arnaldo Gonçalves de
Araujo, Arsenio Santana Melo, Augusto Pinto, Belarmino Dias Pereira,
Benedito Leite do Amparo Filho, Benedito Vieira, Calino Ferreira Pacheco,
Carlos Pedro Nascimento, Celso Passos, Crisanto Augusto Pereira, Cristiano Belém Filho, Danton Antônio da Silva Monteiro, Dário de Aquino
Silva, Dolor Romualdo Vieira, Edmundo Gomes, Flávio Reffo, Floriano
Peixoto Pener, Geraldo Corrêa Lima, Grimaldi Passos, Gustavo Arlindo, Jaci
Leal, Jeferson Rolemberg Lim8., João Jafet Soares de Almeida, João Lopes
Gonçalves, João Silveira, João de Souza Pedreira, Joaquim de Castro Fernandes, Jonas. da Silva Teles, José Coutinho Garcia, José Felix Brasil,
José Gonçalves, José Higino da Costa Pinto, José Narciso Costa, José Pinheiro Veiga, José Silva Melo, José Soares da Silva Filho, Josué Bomfim
dos Reis, Justino Ferreira de Souza, Luiz Fernandes de Oliveira, Manoel
Barreto da Silva, Manoel Calixto dos Santos, Manoel Rodrigues Lobo
Júnior, Marcelino de Medeiros Lessa, Mário Coutinho, Mário Jandir Alexandre, Mário Passos, Martiniano José de Santana, Nuno Ferreira da Costa
Filho, Otávio Roque Pereira de Castro, Orestes Nota, Oriovaldo Araújo de
Oliveira, Osório. Miguel de Farias, Oziris Jacob, Paulino Gomes de Abreu,
Ricarte Martins de Araujo, Severino GonçalveS !Je Almeida e Valdemar
Basto Lavra, da aposentadoria de Benedito Belo Filho, José Francisco RiM
beiro e Manoel Ferreira Novo, da demissão de Benedito de Souza Pinto,
Ernani Castanheira Couto, Manoel Gonçalves da Silva e Mauro Pinto Nogueira e da exoneração de Alberto Rodrigues, Irineu Vinho la e· Targino
Halley Guimarães, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N.O 15.257 -

DE

1

DE

ABRIL

DE

1944

Suptimé cargos extintos

O Presidente da República usando da· atribuição que lhe confere o
art. 74, leti'a a, da Constituição, e nos têrm9s do art. 1.0 , alíne~ n, do Decreto-lei n, 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe F da carreira de
Telegrafista, do Quadro Ill - Parte Suplementar - do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de Jurandir Ferreira de
Souza e .do falecimento de Judite Benigno de Araújo Góes, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta · Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de abril· de 19,44, 123.0 da Independência e 56.0 d.a
República.
QETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 15.258 -

DE

1 DE ABRIL DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista da Odontoclínica Central da Marinha, do Ministéâo da Marinha, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Odontoclín:ica Central
da Marinha, da Diretoria de Saú.de Naval, do Ministério da Marinha.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 Pessoal,
Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Nova~ admissões, etc., Anexo n, 0 19 Ministério da Marinha, do orçamento geral
da União para 1944.
Art. 3.0

::ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

HaruiqutJ A. Guilhem.
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DECRETO N.O 15.259 -:- DE 1 DE ABRIL DE 1944

Revoaa o Decreto n. 0 8. 664, de 30 de janeiro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica revogado o Decreto n. 0 8. 664, de 30 de janeiro de 1942,
que autorizou o cidadão· brasileiro Orlando Soares de Carvalho, estabelecido
nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n,0 466,
de 4 de junho de 1938.
Art.

2.&

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da. Independência e S6.0 da
República-:
GETULIO

V ARGÁ.S.

A. de Souza Costa,

DECRETO N. co 15. 260 -

DE 1 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Cícero Ba..-bosa Monteiro a comprar
pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.O 466, de 4
de junho de 1938, decreta :
·
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Cícero Barbosa Monteiro,
residente na capital do Estado do Amazonas, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta
autorização uma ,)ia autêntica do presente decreto,
Art. 2. 0

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art, 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0
da República,

da I:rÍdependência e 56. 0

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.261 -

DE 1 DE ABRIL DE 1944

Declara caduca a autorização outorgada pelo Decreto n.O 7. 628, de 14 d~
agôsto de 1941, aos cidadãos brasileiros Guilherme Sandeville e PaUlo
dos Santos para pesqttisar ia.zidas de rochas betuminosas e piro-betu~

minosas.
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a,. da Constituição, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo
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e nQS têrmos dos Decretos~leis n. 0 s 1.985, de 29 de janeiro de 1940 e 3·.236,
de 7 de maio de 1941:
Considerando não haverem os permissionários dado cumprimento às obrigações estabelecidas no Decreto n. 0 7. 628, de 14 de agôsto de 1941,
Decreta:

· Art. 1.° Fica declarada caduca a autorização outorgada pelo Decreto
n.o 7 .628, de 14 de agôsto di:! 1941, aos cidadãos brasileiros Guilherme Sandevile e Paulo dos Santos, para pesquisar jazidas de rochas betuminosas e
piro~betuminosas no município de Angatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrá!'io.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ela
República.
GETULIO VARGAS,
Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 15. 262 -

DE 3 DE

ABRIL

DE 1944

Aprov:a projetos e orçamentos para construção dos canais de irrigação das
várZeas de Sousa, Estado da Paraíba

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art., 74, \~tra a da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os- projetOs e orçamentos na importância
tot&l de Cr$ 1. 137.215,00 (um milhão cento e trinta e sete mil duzentos e
quinze cruzeiros), sendo- Cr$ 604.860,00 de pessoal e Cr$ 532.355,00 de material, que com êste baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento
do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para prosseguimento das obras de construção da- rede de distribuição do Canal
do Meio, na bacia de irrigação das várzeas de Sousa, Sistema do Alto Piranha,
no Estado da Paraíba, numa extensão total de 46.500 metros de canais,
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1944, 123.0 d&i Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15. 263 -

DE 3 DE ABRIL DE 1944

Aprova projeto e orçamento de um tr~cho de 5,86 Ktn da rodovia "CaruarúCampina Grande"

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
total de Cr$ 581.000,00 (quinhentos e oitenta e um mil cruzeiros), sendo
Cr$ 395.000,00 de pessoal e Cr$ '186.000,00 de material, que com êste baixam,
rubricados pelo Diretor da Divisão_ de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a construção de
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· 5,86 Km da ligação rodoviária "Caruarú-Campina Grande", compreendidos
entre o Km 22 e Km 28, do trêcho Que~mados-Bodocongó, no Estado da
Paraíba.
Rio de Janeir;o; 3 de abril de 1944, 123.0 d&o Independência e 56.0 da.
República.
GETIJLIO VARGAS.
~oãa·

DECRETO N. 0 15.264 -

DE

3

DE

de Mendonça Lima,

ABRIL

DE

1944

Declara de utilidade pública uma faixa de terra em Itajubá,· no Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o art. 5.0 , letra i, do Decreto-lei n.O 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Artigo único. E' de utilidade pública, para• desapropriação urgente pela
Comissão de Melhoramentos da Rêde ElétricQ> Piquete-Itajubá, a faixa de
terra, entre Itajubá e o rio Ronco - Km O ao Km 70,185 da rodovia LorenaIta•jubá, tendo por eixo a diretriz da referida rodovia, e cujos limites 1ão
devem distar menoS de 5 metros das cristas dos cortes e pés dos aoteiros, com
a largura normal de 90 metros nos trêchos Km O, em Itajubá, ao Km 48,780 e
Km 65,600 ao Km 70,185, e de 100 metros entre o Km 48,780 e o Km 65,600,
à margem do rio Ronco, conforme consta das plantS.os que Com êste b21ixam,
rubricadas pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Pública-s.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1944, 123.0 dSJ Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

]oiio de MendOnça Lima.

DECRETO N.0 15.265 -

DE 3 DE AI!RIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Rodrigues de Almeida a comprar pedras
preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Rodrigues de Almeida,
na Capital do Estado de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
reside~te

Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua p~blicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
, Rio de Janeiro, 3 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
A. de Souza Co~ta.
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DECRETO N.O 15.266 -

mi 3 DE ABRIL DE 1944

Autoriza a firma brasileira Aurino Lellis & Filho a comprar pedras
preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em v.istã o Decreto-lei n.O 4;66, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizad.a a firma brasileira A urino Lellis & Filho, estabe1ecida na Vil_a de Igatú, ~unicípio de Andarai, no Estado da· Bahia, a
comprar pedras preciosas nos. têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de
1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente
Decreto.·
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as dispo_sições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 15.267 -

DE 3 _DE ABRIL DE 1944

Autotiza ã firma brasileira Tomaz ds Aquino Pimenta. & Filho a comprar
pedras preciosas
O Presidente da República, Usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1,° Fica autorizada a firma brasileira Tomaz de Aquino Pimenta & Filho, estabelecida em Diamantina, no Estado de Minas Gerais,
a comprar pedras prêciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho
-de 1938, constituindo título "desta autorização uma via autêntica do presente
Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na dafa de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio· de Janeiro, 3 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.268 -

DE

3 DE ABRIL

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Jaime Spiguel a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jaime Spiguel, residente
·nesta CaPital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei nú131.837

-"7

Cal. de Leif'l -

Vol. IV

F. 2

18

ATOS DO PODER EXECUTIVO

mero 466, de 4 de junho de 1938, constituindo títUlo desta autorizaçãa
uma via autêntica do presente decreto .
Art. 2.0 ítste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Ait. 3. 0 Revogam-se as dispos-ições em contrário,
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 56.0

GETULIO

VARGAS,

A. de Souza. Costa.

DECRETO N. 0 15. 269 -

DE

3

DE ABRIL DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nagib Abés Ganem a comprar pedras preciosas
O Presidente . da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.O 466, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Nagib Abés Ganem, residente e11."('Te6filo Otoni, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n, 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.

Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15.270 -

DE

3

DE

ABRIL

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Carlindo .Sancho da Franca a comprar pedras
preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra _a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de 4
de junho de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlindo Sancho da Franca,
residente em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras pre-
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ciosas nos têrmos do Decreto~lei n.0 466, :de, 4 de junho de' 1938, constituindo
título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua l?ublicação.
Art. 3.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costn.

DECRETO N.0 15.271 -

DE 3

DE ABRIL DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José de Vasconcelos a comprar pedras
preciosas
O Presidénte da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~lei n.O 466, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Vasconcelos, residente no garimpo de "Gadinho", no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto~lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorização uma _via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua· publicação.
Art, 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
RiO de Janeiro, 3 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15, 272 -

DE 3 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Clóvis IYielo a comprar pedras preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere .o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Df?creto-lei n.0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Cl6vis Melo, residente
em Batalha, no Estado do Piaui, a comprar pedras preciosas nos t&rmos do
Decreto~lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto .
Art. 2.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeir(), 3 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Soma Costa.
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DECRETO N. 0 15.273 -

DE

3

DE ABRIL DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Agnelo Leal de Araújo a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decr:ta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Agnelo Leal de Araújo, residente em Uberlándia, no Estado de 1\IYinas Gerais, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente decreto.

Art. 2. 0 Êste decreto entrará em vigo.r na data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de
da República.

1944, 123.0

da Independência e

56.0

GETULIO VARGAS .

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 15.274 -DE 4 DE ABRIL DE 1944
Concede à Sociedad Anônima Comercial de Exportación e lmportación Louis
Dreyfus Compaiíia Limitada, autorização para continuar a funcionar sob
a denominação de Sociedad Anônima Comercial de Exportación e lmportación y Fi;anciera Louis Dreyfus y Compai1ia Limitada.
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedad Anônima Comercial de Exportación e Importación Louis Dreyfus y Compafiia Limitada, com sede em Buenos Aires, República Argentina, autorizada a funcionar na República pelo Decreto n.O 163, de 15 de maio de 1935, decreta :

Artigo único. E' concedida à Sociedad Anônima Comercial de Exportación e Importación Louis Dreyfus y Compaíiia Limitada autorização para
continuar a funcionar sob a denominação de Sociedad Anônima Comercial de
Exportación e Importación y Financiera Louis Dreyfus y Compafiia Limitada, com as alterações introduzidas em seus estatutos por deliberação da assembléia geral extraordinária dos seus acionistas, realizada a 27 de outubro de
1941, e sob as mesmas cláusulas que acompanham o Decreto n.0 163, de 15
de maio de 1935, não sendo permitido, porém, à aludida sociedade, realizar
operações financeiràs e explorar transportes, que dependem de autorização por
lei especial, permanecendo o mesmo capital destinado às operações no país, e
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização,
Rio de Janeiro, 4 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DE 4 DE ABRIT. DE 1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial
do Ginásio Diocesano Santa Cruz, de Castro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constjtuição, e nos térmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção perma~
nente, ao curso ginasial do Ginásio Dioçesano Santa Cruz, com sede em Castro,
no Estado do Paraná.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.276- DE 4 DE ABRIL DE 1944
Autoriza o Ginásio Guido de Fontgaiiand, com sede em Macei6, no Estado de
Alagoas, a funcionar como colégio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário e do Decreto-lei n. 0 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:

Art. 1.0 O GinásiO Guido de Fontgalland, com sede em Maceió, no
Estado de Alagoas, fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passa a ser Colégio Guido de Fontgalland.
Art. 3.0 O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio Guido de Fontga:Ilcmd, considerar-se-á, quanto aos seus ·cursos clássico
e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 4 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema .

DECRETO N.0 15.277

-DE

4

DE ABRIL DE

1944

Concede equiparação, sob r:egime de inspeção permanente, ao curso ginasial>
da Escola Normal Peixoto Gomide, de Itapetininga
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento;
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DECRETO N.O 15.278 -

DE

4

DE

ABRIL

DE

1944

ConCede reconhecimento ao curso ginasial do Ginásio Nossa Senhora
Auxiliadora, de ·Batatais
, O Presidente da República, usando da atribuição que 1he confere o artigo, 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:

Art. 1. 0 • E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Nossa Senhora Auxiliadora, com sede em
Batatais, no Estado de São Paulo.
Art. 2.0

Revogam-se as disposi'ções· em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.279 -

DE

4

DE ABRIL DE.

1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial ·
do Ginásio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, de Belém
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a,- da Constituição, e nos têrmos do art. 72 da lei orgânica dp
ensino secundário, decreta:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, com
sede em Belém, no Estado do Pará.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 4 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0

Cria

15.280 -

DE 4 DE ABRIL DE 1944

função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumf:rário-mensalista
da Divisão de Ensino Industrial, do Miaistério da Educação e Saúde,
e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Div1são de Ensino Industrial, do Departamento Nacional de
Educação, do Ministério da Educação e Saúde, na parte referente à Escola
Técnic~ de Vitória, uma função de artífice, referênc!a IX.
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Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na ini~
portância- de Cr$ 7.800,00 (sete mil e oitocento~ cruzeiros) anuais, correrá
.à conta da Verba 1 ~ Pessoal, Consignação l i - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 Mensalistas, do Orçamento do Ministério da Edu~
cação e Saúde, para 1944.
Art, 3.0 ítste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 4 de _abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.

DECRETO N.O 15.281 -

DE

4

DE

ABRIL DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerá-rio-mensalista do Parque de Aeronáutica dos Aionsos, do Ministério da Aeronáutica, e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, dec:i-eta:

Art: 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Ta_bela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Parque de Aeronáutica dos Afonsos, da Subdiretoria- de Técnica Aeronáutica, da Diretoria do Material da Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2. 0 A despesa com .:l execução do disposto nêste Decreto, na im.:.
portância anual de CrS 37.8. 600,00 (trezentos e setenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), cOrrerá à conta da Verba 1 - Pessoal. Consignação l i
Pe-ssoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, Anexo 13 Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da União para 1944.
0
· Art. 3. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO N. 0 15.282 -

DE 5 DE ABRIL DE 1944

Anula o Decreto n.0 10, 885, de 20 de novembro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
.29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica anulado o Decreto número dez mil oitocentos e oitenta

-e cinco ( 10 .885) de virite (20) de novembro de mil novecentos e qu~renta

e dois ( 1942) que autorizou o cidadão brasileiro Francisco Lotufo Filho a
pesquisar bauxita, argila bau."XÍtica, caulim e associados, em terrenos de pro·
priedade de Silvino Miranda de Melo, numa área de trinta e dois hectares
(32 ha), situad<t no lugar denominàdo Casa Grande, no distrito e município
.de II/Iogi das C;·uzes, do Estado de São PaUlo.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em. contrário.

Rio de Janeiro, 5 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
_República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N,O 15.283 -

DE

5 DE ABRIL DE 1944

Anula o Decreto n.0 10, 592, de -7 de outubro de 1942
O Presidente da República, usando da atfibuição que lhe confere o ar·tigo 74, lfltra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

.Art. 1.° Fica anulado o Decreto númem dez mil quinhentos e noventa
·e dois ( 10.592) de sete (7) de outubro de mil novecentos e quarenta e
.dois ( 1942) pelo qual foi autorizado o cidadão brasileiro José de Castilho a
pesquiSar talco, estealita e associados numa área de quatro hectares ( 4 ha),
situada no imóvel denominado Sítio Piraraquara, município de Guararema,
,do Estado de São Paulo.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
~República.

GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.284 -

DE

5

DE ABRIL DE

1944

Anula o Decreto n.0 11. 073, de 10 de dezembro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·.tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
.29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica anulado o Decreto número onze mil e setenta e três
·(11.073) de dez (10) de dezembro de mil novecentos e Quarenta e dois
;'( ÚJ42) pelo qual foi autorizado o cidadão brasileiro Álvaro de Morais Ma-
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galhães a pesquisar bauxita, caulim e associados numa área de setenta
hectares (70 ha), situada no distrito de Biritiba Mirim do município de
ivrogi das Cruzes, do Estado de São Paulo.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
Çl-ETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 - 15.285 -

DE

5

DE

ABRIL DE 1944

Declara sem efeito o Decreto ·n.0 12.968 de 21 de julho de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n~ 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorizaÇão conferida aà cidadão
brasileiro Dagoberto Sales Filho, pelo Decreto número doze mil novecentos
.e sessenta e oito ( 12. 968) de vinte um (21) de julho de mil n.ovecentos e
quarenta e três ( 1. 943) para pesquisar argila, caulim, mica e associados em
terrenos situados no município de Itapecerica, do Estado de São Paulo.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.286 -

DE

5

DE

ABRIL

DE

1944

Declara sem efeito o Decreto n. 0 14.012, de 17 de novembro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
•
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização coriferida ao cidadão
-brasileiro João Paparguerius pelo Decreto númer~ quatorze mil e- doze
(1-4.012) de dezessete (17) de novembro de mil novecentos e quarenta
-e três ( 1943) Para pesquisar calcáreo, minérios de molibdênio, cromo e
associados no imóvel denominado Fazenda São Paulo situado nos municípios
·de Campos e Itaperuna, do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N, 0 15.287 -

DE

6

DE

ABRIL

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ivo Felisberto de Sousa a lavrar jazida demonazita e ilmenita no município de Prado, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, !eira a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorÍzado o cidadão brasileiro Ivo Felisberto de Sousa a
lavrar jazida de monazita e ilmenita em terrenos de marinha, situados no
lugar denominado Comoxatiba ou Gordônia, no município de Prado, do Estado da Bahia, numa área de trinta e nove hectares, e sessenta ares (39,60 ha),
abrangendo uma faixa no litoral da largura de trinta e três metros (33 m),
medida da preamar média e de doze mil metros ( 12 . 000 m), de extensão a
partir da margem direita do Rio do Peixe para o sul até a foz do Rio J apara.
Esta autOrização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras ·constantes do mesmo Código, não expressamente menciqnadas neste Decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado· a recolher aos.
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos, à União,
ao Estado e ao município, em cumprimento do disposto no art, 68 do Código de Minas .
.Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização· de lavra, será declarada caducaou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades uizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas,
Art, 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da- Produção Mineral e gozará dos favores discriminados na.
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título êste Decreto, que será.
transcrito no livro próprio da Divisão de. Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de oitocentos cruzeiroa

(C;$ 800,00) .
Art.

7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da·
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0

15.288 -

DE

6 DE ABRn. DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo Sampaio, em renovação dos Decretog
ns. 7.678, de 20 de agôsto de 1941 e 8.065, de 15 de outubro de 1941,
a pesquisar minério de tungstênio e associados no município de jundiaí,.
do Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Consütuição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de js..neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Osvaldo Sampaio, em
renovação ds.os autorizações de pesquis21 que lhe foram conferidas pelos Decretos números sete mil seiscentos e setenta e oito (7.678), de vinte (20) d&
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agôsto de mil" novecentos e quarenta e um (1941) e oito mil e sessenta e cinco
( 8. 065), de quinze ( 15) de outubro de mil novecel)tos e quarenta e um
(1941), ~ pesquisar minério de tungstênio e associados em terrenos situados
no· município de Jundiaí, do Estado de São Panda nas duas (2) seguintes
.áreas perfazendo cem hectares (100 ha): uma, de trinta hecta'I"es (30 ha),
situada à margem do rio Jundiaí nas proximids·des da estação de Itupeva da
Estrada de Ferro Sorocabana, delimitada por um quadrilátero mixtilíneo
tendo ~m dos vértices a setecentos e noventso metros (790 m), rumo magnéttco sessenta gra•us noroeste (60° NW) da ponte existente sôbre o rio Jundiaí
situada a oitocentos e trinta metros ( 830 m), rumo magnético oitenta e três
graus nordeste (83° NE) do quilômetro 'cento e séssenta e oito (Km 168)
da Estrada de Ferro Sorocaba-na e cujos lados, a pertir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros
( 500 m) e sessenta graus sudeste ( 60° SE), mil trezentos e oitenta e nove
metros ( 1. 389 m) e setenta e dois graus sudoeste (72° SW), duzentos e
oitenta. metros (280 m) e sessenta graus noroeste (60° NW) e o trecho
da margem direita do rio Jundiaí compreendido entre õ.•. extremidede do
último lado e o vértice inicial; a outra, de setenta hectares (70 ha), situada
no sítio da Posse, é delimitada por um paralelogrõ.mo tendo um dos vértices
situado no centro da ponte existente sôbre um bmço do córrego da Divisa,
à distância .de noventa e cinco metros (95 m), rumo magnético vinte e quatro
grs.<us sudeste (24° SE) da casa da Fazenda Posses e os lados convergentes no
vértice considerado, e a partir do meS>mo, com os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quinhentos e oitenta e dois metros (582 m), cinqüenta
.gra-us sudeste (50° SE); mil duzentos e vinte metros (1.220 m), trinta graus
nordeste (30° NE),
Art. 2. 0 Esta autoriu.ção é outorgada nos tênnos estabelecidos no Código
de Mina•s.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a ta•xa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mi~
nistério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1944, 123.0 ~"da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.289 -

DE

6 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ataua.lpa de Sousa Andrade a pesquisar mármore, calcáreo e associados no município de Itutnirim, do Estado de
Minas Gerais,
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de jz..neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ataua•lpa de Sousa An~
drade a pesquis.ar mármore, calcáreo e associa·dos numa área de quarenta
e oito hectares e noventa• ares ( 48,90 ha), situada not lugar denominado Fortaleza, distrito de lngaí, município de Itumirim, do Estado de . Minaos Gerais,
área essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a oitenta e
três- metros (83 _m), _rumo oeste (W) do marco quilométrico trezentos e
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trinta e oito (Km 338) da Rêde Mineira• de Viação e os lados, s partir dêsse
vértice, com. os seguintes comprimentos e rumos: quatrocentos e dez metrOs
(410 m), quarenta e seis graus sudeste (46° SE); quinhentos metros (500 m),
quarenta e quatro graus sudoeste ( 44° SW); novecentos e sessenta metros
(960 m), quarenta e seis gmus noroeste (46° NW); quinhentos metros
( 500 m), quarenta e quatro graus nordeste ( 44° NE); duzentoS e quinze
metros ( 215 m), quarenta e seis graus sudeste ( 46° SE); sessenta metros
( 60 m), cinqüenta e cinc~ graus nor_deste (55° NE); trezentos metros
(300 m), trinta e cinco graus sudeste (35° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos eStabelecidos no Código
de Mim.•S.
Art. 3.0 O títUlo da autorização de pesquisa, que será uma via aut&ntica
dêste Decreto, pagará a taxe..• de quatrocento's e noventa cruzeiros (Cr$ 490,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério d~ Agricultura,
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 6 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
. República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N. 0 15. 290 -

DE 6

DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Vitorino. de Almeida a pesquisar quartzo
no município de Buenópolis, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de je.oneiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizs.<do o cidadão brasileiro José Vitorino de Almeida
a pesquisar quartzo numa área de duzentos hectares (200 ha), situada no

local denominado Lapa> Pintada, distrito e município de Buenópolis, do Estado
de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a duzentos
e trinta metros (230 m) no rumo magnético oito grc..'l.ls e trinta e cinco minutos nordeste (8° 35' NE) do centro da poilte denominada Passagem da
Anta, existente na rodovia que liga o povoado de Retiro da Prata à cidade de
Buenópolis, sôbre o córrego Burití dos Almeidas, e cujos lados que convergem
no vértice considerado têm, a partir dêle os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil metros (1.000 m), sul (S) ,e dois mil metros (2.000 m),
!este (E) .
Art. 2.0 Esta autorização é ou~orgada nos tênnos estabelecidos no Código
de Mim;os.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut$ntica
dêste Decreto, pe.ogará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio S;rJ!es.
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DECRETO N.O 15.291 -

EXECUTIVO
DE

6

DE

ABRIL

DE

1944

Autoriza a emprêsa de mineração Chaves & Companhia a pesquisar magnesita e associadoS no município de São IYlateus, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizada a emprêsa de mineração Chaves & Companhia
a pesquisar magnesita e associados numa área de vinte e cinco hectares;
(25 ha), situada no lugar denominado Sítio Riacho Fundo, distrito e município de São Mateus, do Estado do Ceará, área essa delimitada por um quadrado com quinhentos metros ( 500 m) ~ de lado que tem um vértice a cinqüenta metros (50 m), no Turno magnético trinta e quatro graus sudoeste
(34° SW), da confluência do riacho Fundo com o rio Jaguaribe e os lados,
convergentes nesse vértice e a partir dêle, os rumos magnéticos de cinqüenta·
e seis graus sudeste (56° SE), e trinta e quatro graus nordeSte (34° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos tê~mos estabelecidos no Código de' Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica· dêste Pecreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e·
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral'
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d<:!·
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 15.292 -

DE

6 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a pesquisar baritina e·
associados no município de Cêrro Azul, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, da
29 de janeiro de 1940 (CódiJ?O de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a
pesquisar baritina e associados em terrenos situados no distrito e município·
de Cêrro Azul, do Estado do Paraná, numa ál-ea de dez hectares, sessenta enove ares e setenta e sete centiares (10,6977 ha), delimitada por um quadrilátero tendo um vértice na confluência do ribeirão do Taboleiro no rio
do Pereira e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes _comprimentos
e rumos magnéticos: quatrocentos e dez metros (410 m), cinqüenta e nove
graus e trinta minutos nordeste , ( 59° 30' NE) ; duzentos e seis metros e dezoito centímetros (206,18 m), trinta minutos nordeste (30' NE); seiscentos
e cinqüenta e oito ·metros ( 658 m), sessenta e quatro graus sudoeste (64° SW) r
duzentos _e sessenta e oito metros (268 ID), sessenta e dois graus sudeste·
( 62° SE) até o ponto de partida.
·
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no. Có
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma 'via autêntica dês te Decreto, pagai-á a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e4
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será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
-<lo Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.293 -

DE

6

DE

ABRIL

DE

1944

Altera disposição contida no art. 1. do Decreto n.O 10.776, de 5 de novembro
0

de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar. tigo , 74, letra a da Constituição, e atendendo às razões apresentadas p_elo
Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, deCreta:
Art, 1.0 Dos terrenos tornados de utilidade pública pelo Decreto número lO, 776, de 5 de novembro de 1942, para efeito de desapropriação,
·ficam excluídas as áreaos compreendidas nas quadras D a Y da planta que
acompanhou o referido Decreto, consideradas desnecessárias aos fins pretendidos,
Art. 2.0 Estão compreendidas nes~a exclusão as benfeitorias existentes
· nos terrenos liberados pelo presente Decreto.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de abril de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. 0

15.294 -

DE 10 DE ABRIL DE 1944

··Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
da Escola de Marinha Mercante do Estado do Pará, do Ministério da
Marinha, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário. mensalista da Escola de Marinha Mercante do Estado do Pará, da Diretoria
do "Ensino Naval, do Ministério da Marinha, uma função de coadjuvante de
. ensino, refer&ncia XII.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na im-..portância de Cr$ 9. 600,00 (nove mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá, no presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 - Pessoal, Con,.signação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas admis-
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sões, etc,, Anexo· n.O 19 Ministério da Marinha, do orçamento geral da
União para 1944.
Art, 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N. 0 15.295 -

DE

10

DE ABRiL DE

1944

Altera, na parte referente à Escola Técnica de Recife, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário~mensalista da Divisão de Ensino Industrial,
do Ministério da Educação e Saúde, 'e dá outras providênciaS.

Ü Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:.
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tsbela
Numérica Ordinil.ria de Extranumerário-mensalista da Divisão de Ensino Industrial, do Departamento Nacional de Educação, do Ministério da Educação
e Saúde, na parte referente à Escola Técnica de Recife.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, nao importância de Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS Mensalistas, do orçamento do Ministério da Educação e Saúde
pSI!a 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entra em vigor a partir de 1 de janeiro de 1944.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 .da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 15.296 -

DE

10

ABRIL

DE

DE

1944

Altera e cria Tabelas Nwnéricas Ordinárias de Extranwnerário-mensalista
de Bases Aéreas do Ministério da Aeronáutica e dá outras providências
O Presidente da República, usando _da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da C?nstituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, com uma_ função de dentista, referência XIII,
as Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumeráriowmensalista das Bases
Aéreas de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador, do Quartel General da z.a
Zona Aérea, do Ministério da Aerônáutica.
Art, 2.0 Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Base Aérea- de Santos, do Quartel General da 4.a Zona Aérea,
uma função de dentista, referência XIII.
Art. 3. 0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 54. 000,00 (cinqüenta e quatro mil cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, -Subconsignação 05 Mensalistas, do orçamento do Ministério da
Aeronáutica para 1944.
Art. 4.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
·Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salaado Filho.

DECRETO N. 0 15.297 -

DE

10

DE

ABRU..

DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola
de Aeronáustica, do Ministério da Aeronáutica, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decrete!:
Art. 1.0 Fica alte~ada, na forma da relação anexB~, a Tabela Numéri::a
Ordinária de Extranumerário-mensalistal da EScola de Aeronáutica, do Minis-tério da Aeronáutica.
Art. 2.0 A despesa com a execução dêste Decreto, na importância de
Cr$ 230.400,00 (duzentos e trinta •nil e quatrocentos cruzeiros) annais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação !I - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Orçamento do Ministério da
Aeronáutica pa-ra 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0
República.

dB~

Independ&ncia e 56.o da

GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO N.O 15.298- DE 10 DE ABRIL DE 1944

Outorga a Alberto Mazoni de Andrade concessão para o aproveitamento pro-gresszvo da e-nergia hidráulica de duas corredeiras no tio Parauna, entre
os dxstritoS de Gouveia, município de Diamantina, e Fechados) município
de Conceição, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
alínea a, da Constituição, _e nos têrmos do art. 164, alínea h, do C6digo de
Águas (Decreto n ° 24 ._643, de 10 de julho de 1934), decreta :
A~. 1.0
E' outorgada a Alberto Mazoni de Andrade, respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, concessão para o aproveitamento
progressivo da . energia hidráulica de duas corredeiras, no rio Parauna, entre
os distritos de Gouveia, município de Diamantina, e Fechados, município de
Conceição, Estado de Minas Gerais.
§ 1.0 O aproveitamento inicial será de quatro mil cento e vinte (4.120)
kw, correspondente à altura de queda de cento e vinte e sete metros e quarenta centímetros (127,40) e à descarga de três mil e trezentos (3.300) litros
por segundo.
§ 2.0 O aproveitamento destina~se à utilização de energia para uso exclusivo do conces-sionário.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade do presente título, o concessionário
obriga~se a:

I - Registrá-lo na Divisão de Águas, dentro de trinta (30) dias após
a publicação.
.
II - Apresentar em três (3) vias, à referida Divisão de Águas, dentro
do prazo de um (1) ano, contado da data da publicação- do presente decreto:

a - dados sôbre o regime do curso dágua, principalmente os relativos à
descargb. de estiagem e à de cheia_, bem como à variação do nível dágua a montante e a jusante da fonte de energia ~ aproveitar;
b - planta, em escala razoável, da área onde se fará o aproveitamento
de · energia, abrangendo a parte atingida pelo remanso da barragem, e perfil
do rio a montante e a jusante do local do aproveitamento;
c - . método de cálculo da barragem, projeto, épura, justificação do tipo
adotado; dados geológicos relativos ao terreno em que será construída a barragem, cálculo e dimensionamento das comportas, adufas, tomada dágua, canal
de derivação, seções longitudinais e transversais, orçamento; disposições que
assegurem a conservação e a livre circulação dos peixes;
d - conduto forçado; cálculo e _justificação do tipo adotado, planta e perfil
com tôdas as indicacões necessárias e observância das escalas seguintes: para
as plantas, um por d~entos ( 1/200), para os perfis, horizontal, um por duzentos
(1/200), e Vertical, um por cem (1/100); cálculo e desenho do assentamento
e fixação dos blocos de ancoragem; orçamentos;
e - edifício da usiha; cálculo, projeto e orçamento; turbina: justificação
do tipo adotado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4
ou 1/8 até plena carga, indicação da velocidade característica de embalagem
ou disparo, sentido de rotação e indicação da velocidade com 25, 50 e 100 por
cento de carga; características de seu regulador e aparelhos de medição; desenho da turbina, tempo de fechamento, canal de fuga, etc.; orçamentos respectivos;
f - geradores; justificação do tipo adotado; potência, tensão, fator de po..
tência, rendimentos em cargas diferentes, em ~últiplos de 1/4 ou· 1/8 até
plena carga, respectivamente com COS 0 = 0,7; COS 0 = 0,8; COS 0 = 1;
frequência de 50 ciclos, variação de tensão e sua regulação; excitatriz, tipo,
potência, tensão, rendimento, acoplamento; queda de tensão de curto circuito
dos geradores, GD2 do grupo gerador; esquema das ligações; orçamento;
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g -. indicação dos aparelhos montáveis fora dos pame1s de 'alta tensão,
antes e depois das barras gerais', isoladores, chaves, interruptoreS, transformadores de corrente e de tensão, cabos, barras de segurança, seus dispositivos
entre si e as paredes;
h transformadores: as mesmas ex1gencias feitas quanto aos geradores;
i - esquemas das ligações, indicação da linha de alta tensão, e de transmissão, para~raios, bobinas de choque, cálculo mecânico e elétrico da linha
de transmissão com o fator de potência igual a 0,8, sua perda de potência;
tensão na partida e na chegada; distância entre condutores, projeto dos .postes;
projeto da linha de transmissão, que deverá ser acompanhada de mapa da

região, em escala razoável e com detalhes; orçamentos;
j - memorial justificativo, incluindo orçamento global e detalhado de
tôd~s as partes do projeto, bem como das desapropriações a fazer.
111 - Assinar o contrato disciplinar da concessãO dentro do prazo de
sessenta (60) dias, contados da data em que for publicada a aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
,
IV - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas para os fins de
registro até sessenta ( 60) dias depois de registrado no Tribunal de Contas.
V - Obedecer, em todos os projeto!i, às Prescrições de ordem técnica
determinadas pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção
Mineral.
·

Parágrafo único. Os prazos· a que se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro cla Agricultura, ouvida a Divisão de Águas do
Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 3. 0 O concessionário fica obrigado a construir e manter nas proximidades do lócal· do aproveitamento, onde e desde quando for determinado
pela· Divisão de Águas as instalações necessárias a observações linimétricas e
medições de descarga do curso dágua que vai utilizar, e a realizar as observações
de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 4.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada
pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na DiVisão de Águas.
Art. 6.° Findo o prazo. de concessão, tôda a propriedade do concessionário, que no momento existir em função exclusiva e permanente da utilização
da energia referente ao aproveitamento concedido, reverterá para o Estado de
Minas Gerais, mediante indenização do custo histórico, isto é, do capital efetivamente invertido, menos a depreciação.
§ 1. 0 . Se o Estado de MinaS Gerais não fizer uso do seu direito a essa
re"\o ersão, caberá ao concessionário a alternativa de requerer seja a presente
concessão renovada pela forma que, no contrato, já deverá estar _prevista, ou
de restabelecer, às suas expensas, no curso das águas, a situação anterior ao
aplt:lveitamento concedido.
§ 2.0 Para os efeitOs do § 1.0 dêste artigo, fica o concessionário obrigado
a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado de Minas Gerais,
e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão ou o de desistência
desta, até Seis ( 6) meses antes do término do respectivo prazo.
Art. 7.0 O concessionário gozará, desde a data do registro a que se refere
o art. 5.0 do presente decreto e enquanto vigorar esta concessão,, dos favores
constantes do Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria,
Art. 8.0 O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO· N.O 15.299 -

39

DE 10 DE ABRIL DE 1944

Anula o Decreto n.0 11.583, da 9 de fevereiro de 1943
O Presidente da República, usa:hdo da atribuição que .lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de· 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica anulado o Decreto número onze mil quinhentos e oitenta e tnh ( 11 . 583) de nove ( 9) de fevereiro de mil novecentos e quarenta e três (1943) pelo qual foi autorizado o cidadão brasileiro José
Sampaio J .eite a pesquisar . bauxita, caulim e associ~dos numa área de cinqüenta hectares (50 ha) situada no .distrito de Paiasupeba, município de
Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo.
I

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 ·de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.300 -

DE 10 DE ABRIL DE 1944

Auto-riza a cidadã brasileira · Ambtosia Soares Pena a pesquis'ar quartzo no
município de Buenópolis, do Estado de Minas Gerais
O Pre~idente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. fj85, de
29 de janeiro de 1940 (Código _de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica 'àutorizada a cidadã brz.<Sileira Ambrósia Soares Pena a
pesquisar quartzo no' local denominado Cêrca Nov a, na fazenda da Morada, distrito e município de Buenópolis, · do Estado de· Minas Gerais, numa área
de cinqüenta hectares e dezoito ares (50,18 ha), delimitada por um polígono que tem um vértice a cento e vinte metros ( 120 m) no rumo magnético "de sessenta e dois graus ·e .·trinta minutos noroeste (62° 30' N\V) da
confluência dos córregos Burití dos Atn1.eidas e Grata Sêca e cujos !ados,
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos;
cento e quarenta metros (140 m), quarenta· e cinco graus sudoeste (45°
SW);' mil cento ·e dez metros (1.110 m), quarenta e cinco graus noroeste
(45° NW); mil e trezentos metros (1.300 m), quarenta e cin::·o gu:ms
sudoeste (45° SW); mil cento e dez metros (1.110 m), quarenta e cinco
graus sudeste (45° SE); cento e dez metros (110 m)·, quarenta e cinco
graus sudoeste ( 45° SW); mil duzentos e cinqüenta e cinco metros
( 1. 255 m), quarenta e cinco graus noroeste ( 45° NW); mil quinhentos e
cinqüenta metros (1.550 m), quarenta· e cinco graus nordeste (45° NE);
mil duzentos e cinqüenta e cinco metros ( 1. 255 m), quarenta e cinco graus
sudes~e ( 45° SE) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decret_o, pagará a taxa de quinhentos e dez cruzeiros (Cr$ 510,00).,

40

.

ATOS DO PODER EXECUTI\'0

e será transcrito no livro próprio da, :Divisão de Fomento da Produção Miue..
ral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO .VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N.0 15.301 -

DE

10

.DE

ABRIL

DE

1944

Autoriza o cidadão_ brasileiro Eduardo São Clemente de Azevedo' a pesquisar
mica, caolim e associados '(lo município de Governador Valadares, do
Estado de ·Minas Gerais
O Presidente da República, usando d~ atribuição que lhe confere o ar..
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 • Fica autorizado o cidadão brasileiro· Eduardo São Clemente'
de Azevedo a pesquisar mica, caolim e associados numa área de oitenta he~
ctares (80 ha), situada na cabeceira do ribeirão São Domingos, distrito e
município de Governador Valadares, do Estado de Minas Gerais e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a quinhentos e cin~
qüenta metros (550 m), rumo vinte e sete graus e trinta minutos nordeste
(27° 30' NE) magnético da confluência dos córregos Rancho e Zé Emídio
·e cujos ls:dos, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil e duzentos metros (1.200 m), sul (S); trezentos e cin~
qüenta metros (350 m), oeste (W); oitocentos e quarenta metros (840 m),
trinta e um gr0.us e quarenta e cinco minutos noroeste (3!0 45' NW); qua~
trocentos e oitenta e oito metros e oitenta e oito centímetros (488,88 m),
norte (N); oitocentos metros (800 m), leste (E).
Art. 2.o Esta cmtorização . é outorgeda nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via a:.:'!:ên~
'tica dêste Decreto, pagará a taxa de oitocentos cruzeiros (Cr$ 800,00)., e
será transcrito no livro próprio ds Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
RepúJ:>lica.
GETULIO VARGAS.

Apoloni.o Salles.

DECRETO N. 0 15.302 -

DE 10 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Vicente Soares Filho a pesquisar mica e associados· no município de Governador Valadares, do Estado de Minas Gerais.
O Pres.idente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74. letra a, da Coristituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Vicente Soares Filho a
pesquisar mica e associados numa áreã de cinqüenta hectares (50 hs), si-
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tuada nas nascentes do córrego Ferrugem, distrito e mumc1p10 de Governado! Valadares, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice. a. duzentos metros (200 m), rumo magnético
oitenta e . sete grsus nordeste (87° NE) da confluência dos córregos Ferrugem e Ipê e çujos lados convergentes nesse vértice e a partir do mesmo,
têm os seguintes comprimento9 e rumos mc..ognéticos: setecentos e quinze
metros· (715 m), vinte graus nordeste (20° NE) e setecentos metros (700m),
setenta graus noroeste· (70° NW).
Art. 2.0 Esta :>!utorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$. 500,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-~e as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15,303 -

DE

10

iJE ABRIL DE

1944

Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ·artigo 74, letra a, -:ta' Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe G da carreira de Bibliotecárioauxiliar, do Quadro Perm~nente do Ministério da Educação e Saúde, vago
em virtude da exoneração de José Nicolau Ferreira, devendo a dotação cor~
respondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.0 Revogam-s'e as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO N. 0 15.304 Extin~ue

DE

10

DE ABRIL DE

1944

Cargo excedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arR
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têr'mos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe E da- carreira de Escriturário,
do Quadro Permanente do Ministério da Educação .e Saúde, vago em vir-

1!2

ATOS DO PODEn EXECUT.IVO

tude da trànsfer@ncia de Lígia da Costa Araújo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo QuadiÓ e Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em ,contrário.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capam:Jma.

DECRETO N.0 15.305

~ DE

lO

PE

ABRIT..

DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo"' da classe E da carreira de Escriturário
do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
do falecimento de Álvaro José Afonso, devendo a dotação correspondente
ser· levada a crédito da conta'-corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETULI,O V .ÁRGAS.

Gustav~ Capanema.

DECRETO N. 0 15.306 -

DE

10

DE

ABRIL

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos 2 cargos de Auxiliar Acadêmico, padrão C,
do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos em virtude
da exoneração de Eduardo Jacobson e Sebastião Aritônio Ribeiro Júnior, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.0 R:evogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N.0 15·. 307 -

43

DE 10 DE ABRIL DE 1944

Suprime cac{j,o extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto!ei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo de Auxiliar Acadêmico, padrão C, do
Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude da deiri.issão de Geraldo Álvares de Morais, devendo a dotação correspondente ser
"!evada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,·
Rio de Janeiro, 10 de abril da 1944, 123.0 da Independência e 56.o da·
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.308 -

DE 10 DE ABRU.. DE 1944

Suprime car{j,o extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Coristituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe C da carreira de Guarda
_nitário, do Quadro Especial do Ministéri"o da Educasão e Saúde, vago
virtude da nomeação para outro cargo de Ari Silva, devendo a dotação
respondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro e
nistério. ,
·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Saem
corMi-

Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

G-ustavo Capanema..

DECRETO N.O 15.309 -

DE 10 DE ABRIL DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constitu'ição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe L da carreira de Biologista, do
Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude do
falecimento de José de Castro Teixeira, devendo a dotação correspondente. ser
levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro e Ministério."
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jai:teirci, lO de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema..

ATOS
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DECRETO N.0 15.310 -

DE 10 DE ABRIL DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, l~tra a, da Constituição, E;! nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril da 1941, decreta:
Art. -1.° Fica suprimido 1 cargo da classe B da carreira de Se:rvente,
do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude do falecimento de Armando Pereira Pinto, devendo a dotação corres-. pondente ser levada a crédito da conta-corrente do -mesmo Quadro e Minis-tério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em conttário,
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e ..56,~>
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.311 --: DE 10 DE ABRIL DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrm·os do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe E da carreira de Servente
(Decreto-lei n.O 145 de 1937), do Quadro Suplementar do Ministério da
Educação e Saúde, vago em virtude da nomeação para outro cargo de ·
José Ferreira da Costa, devendo a dotação correspondente ser levada a Créditoda Conta-corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.312 -

DE

10

DE ABRU.. DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer,e o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De>o
creto~lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe E da carreira de Zelador~
do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em vi_r..
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tude do falecimento de José Rodrigues da Fonseca, devendo a dotação cor~
:respondente ser, levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Ca.panema.

DECRETO N.O 15.313 -

DE

10

DE

ABRIL DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, 'da Constituição, e nos têrmo! do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da. classe C da carreira de Atendente,
do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em vir~
tude do falecimento de José Dias Ladeira, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta-cotrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.'
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V A.RGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 15.314 .:...._

DE

10

DE

ABRIL

DE

1944

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, .e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei t:Í.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe C da carreira de Prático de
laboratório, do Quadro Suplement8r do 'Ministério da Educação e Saúde,
vago em virtude de promoção de Joaquim José Meireles, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro e Ministério.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
R.io de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da IndeJ?endência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS •.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 15.315 -

DE 10 DE ABRIL DE 1944

Suprime cargo extinto
, O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da _Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica si.tpdmido 1 cargo de Professor Catedrático, padrão
da Escola Politécnica da Bahia, do Quadro Suplementar do Ministério
Educação e Saúde, vago em virtude _da aposentadoria de Epaminondas
Santos Tôrres, d'evendo 9. dotação correspon(jente ser levada a érédito
tontaRcorrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art, 2.0 RevogamRse as disposições e"m contrário.

M.
da

dosda-

Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independênda e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.O 15.316 -

DE

10 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Micheli a pesquisar caulim, mica e
associados no município de Bicas~ do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o f•t'""tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro Micheli a pesquisar caulim, mica e associados, em terrenos situados no imóvel denominado Pasto da Serra, na fazenda Pequeri, -no Distrito de Pequeri, município
de Bicas, do Estado de Minas Gerais, numa área de quatro hectares e trinta.
e dois s.;res ( 4,32 ha) delimitada por um· polígon_o tendo um dos vértices,
situado à distância de cinqüenta e quatro metros (54 m) rumo magnético
trinta e um graus sudeste (31° SE) da barra do córrego do Portão no 'rio
Cágado e os lados a partir do vértice considerado com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: sessenta e seis metros ( 66 m) cinqüenta e
três grs.<us. noroeste (53° NW), cento e noventa e dois metros_ (192 m) dezessete graus nordeste, (17° NE), duzentoS e trinta e dois metros (232 rn)
sessenta e três graus sudoeste (63° SW), oitenta e ..;eis metros (86 tp.),
cinqüenta e dois graus trinta minutos sudoeste (52° 30' SW), sessenta metros (60 m) trinta graus sudoeste (30° SW), noventa e um. metias (91 m).
quinze graus trinta minutos sudoeste (15~· 30' SW) cem metros (100 m)
cinco graus sudoeste (5° SW), trezentos e setenta e dois metros (372 m).
sessenta e um graus nordeste ( 61° -'!"E) .
Art. 2.0 Esta s.<utorização é ·outorgada nos têrmos esta·belecidos nçCódigo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), .&
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio 9-e
RepúblicS!.

Jan~iro,

10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e .56.0 clé.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 15.317- DE 10 DE ABFm. DE 1944
Autoriza a cidaaã brasileira Maria de Lourdes Pereira Nunes Coelho1 a pes.4
quis ar inica e associados no município de Peçanha, do Estado de
Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de j~neiro de 1940 (Código de Minas), dec~et~:
4

Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Maria de Lourdes· Pereira
Nunes Coelho a pesquisar mica e associados numa área de quarenta e oito
hectares e noventa e cinco ares (48,95 ha), situada na fazenda da Lapa, distrito de Ramalhete do município de Peçanha, do Estado de Minas Gerais
e delimitada por uma linha. poligonal que tem um Vértice a duzentos metros (200 m), rumo cinqüenta e oito grsus sudeste (58° SE) magnético da
confluência dos córregos Arroz e Chácara do Ms-nuel Lourenço e cujos lados,
a partir dês se vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos metros (500 m), cinqüenta e oito graus sudeste (58 SE); mil
e duzentos metr::~s (1.200 m), vinte graus sudoeste (20° SW); setecentos
metros (700 m), vinte e quatro graus noroeste (24° NW); oitocentoS metros (800 m), vinte graus nordeste (20° NE).
Art. 2.0 Esta ~...-utorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.C' O título da autorização de pesquis·a, que será uma via autên~
tica dêste Decreto, pagará a taxa de quatro.centos e noventa cruzeiros (CrUZeiros 490,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se. as disposições em contrG.rio.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e- 56.0 da
República:.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Salles.

:JECRETO N.0 15.318

_;j__

DE

10 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadãp brasileiro Rantalião Alves da Silva a pesquisar mica e
associados no município de Santa Maria do Suassuí, do Estado de
Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição qm:! lhe confere o ar~
tigo 74, ietra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n." 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Miims), decreta:
Art. 1.° Fica S.'litorizado o cidadão brasileiro Pantalião Alves da Silva
a pesquisar mica e associados numa área de cinqüenta hectares (50 ha),
situada no .ugar denominadc Barra da Imposição, distÍ'ito de Pos.•i<), município de Santa Maria do Suassuí, do Estado de Minas Gerais e delimitada
por uma linhs: poligonal que tem um vértice na confluência dos córregos
Mata do Pan,talião e Barra da Imposição, e cujos lados a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
mil metros
(1.000 m), cinqüenta e um graus noroeste (51° NW); quinhentos e vinte
e cinco metros (525 m), trinta e três graus nordeste (33° NE); oitocentos
e noventa metros ( 890 m), cinqüenta e um grs.'lls sudeste (51° SE) ; quinheiltos e cinqüenm metros (550 m), vinte e dois graus sudoeste (22° SW).
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos t&rmos estabelecidos. no
Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 RevogamMse as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 .de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
DECRETO N. 0 15.319-

DE

10

DE ABRn. DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo Zuquim a pesquisar ametista no municÍpio de· Alvinópolis, do Esta4o de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, le-tra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de ·Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autoriz~do o cidadão brasileiiro Alfredo Zuquim a pes
quisar ametista numa área de quarenta e um ares e oitenta e três centiàres
(0,4183 ha), situadõ: no imóVel denominado Fazenda do Fonseca, distrito de
Fonseca-, município de Alvinópolis, do Estado de Minas Gerais e delimitada
por um polígono irregular que tem um vértice a seiscentos e vinte e oito
metros (628 m), rumo magnético trinta e um graus sudoeste (31° SW) do
canto noroeste (NW) da sede da fazenda do Borba e os· lados, a partir do
vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
noventa e quatro metros (94 m), trinta graus noroeste (30° NW); trinta e
oito metros (38 m), cinqüenta e quatro graus sudoeste (54° SW); sessenta
e nove metros (69 m), dezenove graus sudeste (19° SE); cinqüenta e seis
. metros (56 m), oitent& e quatro graus nordeste (84° NE).
Art. 2. 0 · Esta wtorização é outorgada nos têrmos esta:belecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntics.• dêste Decreto, pegará a taxa de~.-..trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e
será transcrito"" n~ livro próprio da Di~isão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
4

Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
DECRETO N. 0 15,320 -

DE

10

DE

ABRlL

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro W aldemar Queiroz a pesquisar água mineral no
município de Fortaleza, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74 letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. l.O,Fica autorizado o cidadão brasileiro Waldemar Queiroz a pes~
quisar água mineral no imóvel denominado São José, situado no distrito
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de Mondubim, município de Fortaleza, do Estado do Ceará, numa área d~
três hectares e vinte &•:res (3,20 hz..) delimitada por um retângulo tendo um
vértice à distância de quinhentos e quarenta metros (540 m) no rumo magnético quarenta e cinco graus sudeste (45° SE) do canto sudeste (SE) nos
fundos da Igreja do povoado de Mondubim e os lados, que partem dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e sessenta
metros (160 m), trinta e cinco grõms nordeste (35° NE)j" duzentos metros
(200 m), cinqüenta e cinco graus sudeste (55° SE).
Art. 2.0 Esta a<Utorização é outorgOOa nos têrmos estahelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00); e
será transcrito nu livro própritJ da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Revogam-se as disposições em contrário.

Art, 4.0

Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N.O 15.321 -

DE 10 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Ferreira da Fonseca a pesquisar mica
e associados no município de Itaperuna, do Estado do Rio de janeiro

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 .(Código de Minas), decreta:
Art. 1.° FicGI &utorizado o cidOOão brasileiro Antônio Ferreira da
Fonseca a pesquisar mica e associados em terrenos do imóvel Motu-Contínuo, situado no distrito de Porciuncula, município de ltaperuna, do Esw4o
do Rio de Janeiro, numa área de dezesseis hectares, sessenta e oito a<r~s e
cinqüenta e dois centiares ( 16,6852 ha), delimitada por um polígono irregular tendo um dos vértices à distância de duzentos e dezessete metros
(217 m), rumo magnético quarenta e. oitO graus e trinta minutos sude~te
(48° 30' SE) do marco quilométrico quatrocentos e um (Km 401) da EstrOOa de Ferro Leopoldina, ramal de Carangola-, e os lados, a partir cio
vértice considerado, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticDS:
duZentos e cinqüenta metros (250 m), quarenta e seis graus e trinta minutos sudoeste ( 46° 30' SW); quatrocentos e quarenta e cinco metros ( 445m),
quarenta e um graus e trinta minutos sudeste (41° 30' SE); trezentos e
oitenta e cinco metros (385 m), quarenta e oito graus e trints minut•.)S
nordeste (48° 30' NE); duzentos e cinqüenta metros (250 m), trinta e
cinco graus noroeste (35° -NW); duzentos e qua-renta e- três metros (243 m),
oitenta e quatro graus e trinta. minutos noroeste (84° 30' NW),
Art. 2.0 Esta S.'Utorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código 4e Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decre_to, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e
131.837 -
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Será transcrito no livro próprio .. da Divisão de Fomento da Produção Mi..
Iieral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em. contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS:

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.322 -

DE

10

DE ABRIL DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Mário Ubaldo Viana a pesquisar mica e associados no município de jequeri, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizad9 o cid~dão brasileiro Mário Ubaldo Viana a
pesquis3r mica e S.'3sociados numa área de vinte hectares (20 ha), situada
na fazenda da Estrêla, distrito de Grata, município de J equeri, do Estado
d~ Minas Gerais, delimitada,, por um paralelogramo tendo uffi vêrtice a
quarenta: metros (40 m), rumo oitenta e seis graus noroeste (86° NW)
magnético da foz do córrego Vieira, afluente do ribeirão Vieira e os lados
que partem dêsse vértice com quinhentos metros (500 m) e rumo sete
graus sudeste ( 7° SE) magnético, quatrocentos metros ( 400 'm) e rumo
oitenta e qUatro graus sudoeste (84° SW) magnético.
Art. 2.0 Esta smtorização é outorgada nos têrmos estabelecidoS no
Código de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica! dêste Decreto, pa-gará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam~se as_ disposições em contrárjo.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,
Apolonio Salles.

DECRET.O

N.0

15.323

-DE

10

DE ABRIL DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Lourenço Peroba Filho a pesquisar quartzo e
associados no município de Campo Formoso, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Lourenço Peroba FilhO
a pesquisar qu.s.Ttzo e associados numa área de sessenta e seis hectares, noventa e dois ares e setenta centiares (66,9270 ha), situada na fazenda Jacobina Novo, distrito e município de Campo Formoso, do Estado da Bahia e
delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a três mil e duzentos ·metros (3.200 m), rumo treze graus e cinqüenta e cinco -minutos n~
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rOeste (13° 55' NW) magnético da foz do riacho Brejo do Meio, afluente
do rio Ma<to ·Dantas e cujos lados, a partir dêsse vértice têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos e oitenta e dois metros
(582 m), vinte e seis graus nordeste (26° NE); seiscentos e dez 'netros
(610 m), trinta e sete graus nord.este (37° NE); trez.entos metros (300 m),
quarenta e três graus noroeste ( 43° NW); seiscentos metros ( 600 m), qua.:.
renta e sete graus sudoe:>te (47° SW); trezentos e quarenta metros (340m),
de~esseis graus e quarent~ minutos sudoeste ( 16° 40' SW); seiscentos e
quinze metros (615 m), setenta! e sete graus sudoeste (77° SW); quinhen~
tos metros (500 m), treze gr.s.<Us sudeste (13° SE); seiscentos e quinze me~
tros (615 m), setenta e sete graus nordeste (77° NE).
~
Art. 2.0 Esta smtorização é outorg.s.·da nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via at~í.ên~
tica dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e setenta cruzeiros (Cr$ ...
670,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.·
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República·.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.324 -

DE

11

DE ABRIL DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Cândido de Cerqueira Leite a pesquisar
caulim e associados no município de São Paulo, do Estado de São Paulo
O Pre&idente da República,, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), de~reta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Cândido de Cerqueim
Leite a pesquisar caulim e associOOos em terrenos do imóvel denominado Capão
Redondo, situado na zona de Santo Amaro do distrito e município de São
Pa'Ulo, do Estado de São Paulo, numa área de três hectares e vinte e Sete
ares (3,27 ha) delimitEJda por um polígono irregular tendo um vértice â distância de trinta e um metros e cinqüenta centímetros (31,50 m) no rumo
magnético quatro graus sudeste (4° SE) do marco quilométrico vinte e quatro
(24) da Estrada de Rodagem Est:;.dual Santo Ama.ro-Itapecerica e os lados, a
partir dêsse vértice, ·têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento
e setenta e oito metros e cinqüenta centímetros ( 178,50 m) trinta e dois graus
quarenta e dois minutos nordeste (32" 42' NE), cinqüenta e quatro metr0s e
cinqüenta. centímetros (54,50 m) quinze graus trinta niinutos nordeste ( 15°30'
NE), noventa metros e trinta centímetros (90,30 m) trinta graus trinta e sete
minutos sudeste (30° 37' SE), noventa e três metros e cinqüenta centímetros
(93,50 m) quarenta graus sudeste (40° SE), cento e quarenta e quatro 'netros (144 m) vinte e quatro graus sudoeste (24° SW), cento e vinte e oito
metros e cinqüenta centímetros ( 128,50 m) setenta e dois grs..us trinta minutos· noroeste (72° 30' NW), qua:torze metros e cinqüenta centímetros ( 14,'50m)
setenta gra'l.ls trinta minutos sudoeste ( 70° 30' SW), sessenta e oito metroS
(68 m) i.Tinta e nove graus noroeste (39° NW).
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mir:ieral r!o
Ministério da Agriculturs•.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrá~io.
Rio de Janeiro, 1l de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 15.325 -

DE

11

DE

ABRIL

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Emídio Ribeiro Soares a pesquisar quartzo e associados no município de Sento Sé, do Estado da Bahia
O Pres1dente da Repúb1ic8l, usando da atribuição que the confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Emídio Ribeiro Soa<res a
pesquisar quartzo e associados numa área de cem hectares ( 100 Ha), situada
no local· Ta boieiro da Imb<:<úba, da fazenda Alegre, distrito de Ouro Branco,
município de Sento Sé, do Estado da Bahia, e delimitada por um quadrado de
mil metros ( 1. 000 m), de lado, tendo um vértice no Olho d' Agua do Brejo
da Imbaúba, isto é, a doi:; mil oitocentos e setenta e qua<t:rv metros (2.874 m),
no rumo sessenta e seis graus sudeste ( 66° SE) da tôri-e da Capela do Alegre,
e cujos lados, a pmtir dêle, as seguintes orientações magnéticas: oitentS! graus
sudeste (80° SE) e dez graus sudoestE;! (10° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cód'igo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autênticS!
aestc Decreto, pagará a taxa de mil cruzeiTos (Cr$ 1.000,00), e será transcrito
no l'ivro próprio da Divisão de Fo:ALento da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-~e as disposiçõeS em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.326 -

DE

11

DE

ABRIL

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Anagê Nbrfini a. pesquhar minério de man~anês
e associados no município de Francisco Sales, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei -n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cid<>.od.ão brasileiro Anagê Norfini a pesquis~r
minério de m<W.ganês e associados numa área de dez hectares (10 ba), situada
no lugar denominado Boqueirão, distrito de Carrancas, município de Frsmcisco
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Sales, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que
tem um vértice a mil cento e setenta metros (1.170 m), rumo magnético dezenove graus nordeste (19° NE) do canto nordeste (NE) da sede da Fazenda
Pinheiro e os l&d.os, a pa-rtir dêsse vértice, com os seguintes comPrimentos e
rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), oitenta e um graus e trinta
minutos- sudeste (81° 30' SE), e duzentos metros (200 m), oito graus trinta
minutos nordeste (8° 30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa,_ que será uma via autênticao
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00 1. e será
transcrito no livre próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral C.o
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as

disposiçõe~

em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.327

-.D:E;

11

DE ABRIL DE

1944

Autoriza o cidadão/brasileiro Henrique Duvivier Goulart a pesquisar calcáreo,
dolomita, mármore, feldspato, caulim e associados no município de
Vassour,as, do Estado do Rio de Janeiro

O Presidente da Repúblic21, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de -29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
'
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Henrique Duvivier Goulart
a pesquisar calcáreo, dolomita, mármdre, feldspato, caulim e associados em
duaiS (2) áreas, num total de dez hectares (10 ha), situadas na fazenda Cruzes, distrito e município de Vassouras do Estado do Rio de Ía'lleiro e assim
definidas: a primeira (l.a), tem cinco hectares (5 ha) e é delimitada por um
retângulo tendo um vértice a oitocentos e trinta e três metros (833 "m), rumo
quatro graus· Sudeste (4° SE) magnético do quilômetro cento e vinte e dois
(km 122) da Estmda de Ferro Central do Brasil e os lados que paitem dêsse
vértice com duzentos e cinqüenta ffietros (250 m) e rumo sessenta e nove
graus e quinze minutos noroeste ( 69° 15' NW) magnético, duzentos metros
(200 m) e rumo vinte graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (20° 45' SW)
magnético; a segunda (2.a) tem cinco hectares (5 ha) e é delimitada por um
retângulo tendo um vértice a novecentos e cinco metros (905 m), rumo vinté
e sete grS'Us sudeste ( 2 7° SE) magnético da- mesma origem acima citada e os
lados que partem dêsse vértice com ·duzentos e cinqüenta metros (250 m) e
rumo dezenove g!'aus e dez minutos sudoeste ( 19° 10' SW) magnético, duz_entos metros (200 m) e setenta graus e cinqüenta minutos sudeste (70° 50'
SE) magnético.

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
·dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
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transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral clo
Ministério da AgriculturE.•.
Art. 4.0 Revogfml-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 15.328 -

DE ll·DE

ABRU.. DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Nunes Cavalcanti a pesquisar ametista,
scheelita, tentalita, quartzo, berilo, mica e miriério de bismuto no município
de Afonso Pena, do Estado do Ceará
O Presidente da Repúblics., usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art, 1.0 Fica autoriza<do o cidadão brasileiro Francisco Nunes Cavalcanti
a pesquisar ametista, scheelita, tantalita, quartzo, berilo, mica e minério de
bismuto numa área de quatrocentos e noventa e nove hectares e noventa e
sete ::.ores ( 499,97 ha), situada no lugar denominado Sítio Liso, distrito e município de Afonso Pena, do Estado do Ceará, área essa delimitada por um
quadrado de dois mil duzentos e trinta e seis metros (2 .·236 m) de lado, que
tem um vértice a mil metros ( 1. 000 m), rumo magnético quarenta graus e
trinta minutos sudeste (40° 30' SE) do canto esquerdo dE) casa de residência
de Francisco Lopes e cujos lados convergentes nesse vértiCe têm os rumos
magnéticos de quarenta graus e trinta minutos noroeste ( 40° 30' NW) e quarenta e nove graus e trinta minutos sudoeste ( 49° 30' SW) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no 'livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério d~ ,Agricultura.
'
Art. 4.0 Revogem-&e as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e· 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS,

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 15.329- DE 11 DE ABRIL DE 1944
Autoriza o Cidadão brasileiro José Cândido de Cerqueira Leite a pesquisar
feldspato, quartzo e associados no município de Poços de Caldas, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da Repúblic~, u·sando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica erutorizado o cid~dão brasileiro José Cândido de Cerqueira
Leite a pesquisar feldspato, quartzo e associados numa área de cento e setenta
e quatro hectares Of4 ha) situada no lugar denominado ·Jaboticf.!bal,- distrito
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e município de Poços de C211das, do Estado de Minas Gerais, área ess~ delimi-tada por um decágono irregular que tem um vértice SI duzentos e cinqüenta·
metros (250 m) rumo ma,gnético quatro graus nordeste (4° NE) do portão
de entrada da sede da fazenda Jaboticabal e cujos lados, 21 partir desse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos mz..gnéticos: novecentos e quarenta
metros (940 m) quarenta e cinco graus sudeste (45° SE), mil e oitenta metros
( 1. 080 m) Sul (S), mil cento e sessenta metros ( 1. 160 m) qu~renta e cinco
graus sudoeste ( 45° SW), mil cento e cinqüenta metros (1. 150 m) quarenta .
e cinco graus noroeste ( 45° NW), seiscentos metros ( 600 m) quarenta e cinco
graus nordeste (45° NE), setecentos e cinqüenta metros (750 m) quarenta
e cinco grmts sudeste (45° SE), duzentos e cinqüenta metros (250m) quarenta
e cinco graus nordeste (45° NE), oitocentos e vinte e cinco metros (825 m)
Norte (N), setecentos e trinta mefros (730 m) quaren,ta e cinco graus noroeste
(45° NW), quinhentos metros (500 m) quarenta e cinco graus nordeste
(45° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cúdigo dE! Minas.
Art. 3.0 O título dac autorização de pesquisa, que será uma via autêntics
dêste Decreto, pagará a taxa de mil setecentos e quarenta cruzeiros (Cruzeiros 1. 740,00), e será transcrito no livro próprio da Divi!oão de Fomento da Produção MinerE!l do Ministério da Agricultura.
Art. '4.0 Revogam-se as- diSposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 15.330- DE 11 DE ABRll. DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Clatismundo Morais Rt$go a pesquisar zircomo e
associados no município de Parreiras, do Estado de Minas Gerais
O· Presidente da República., usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

"

Art, 1.° Fica autOrizado o cidadão br61siteiro Clarismundo Morais Rêgo
a pesquisar zircônio e associados numa área de duzentos e quarenta hectares
(240 ha), situada no distrito e município de Parreiras do Estzdo de Minas
Gerais e delimitada por uma linha poligona-l que tem um vértice na ponte
existente sôbre o rio Verde na rodovia estadual que liga Parreiras e Pocinhos
do Rio Verde e cujos 1.~.dos 1 a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quarenta e cinco metros (45 m), oeste (W); se~
tecentos e vinte e cinco 'metros (725 m), trinta e quatro graus noroeste
(34° NW); quatrocentos e cinco metros (405 m), dez graus nordeste (10° NE);
dois mil duzentos e cinqüenta metros (2.250 m), oitenta graus sudeste (80°
SE); novecentos e sessenta e cinco metros (965m), um grau sudoeste"(l0 SW);
quatrocentos e oitenta metros (480 m), oitenta e nOve graus sudoeste (89°SW);
mil tre·zentos e oitenta metros ( 1. 380 m), setenta e cinco graus noroeste
(75° NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
digo de Minas.

Có~
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Art. 3.0 O título da autorizs.'Ção de pesquisa, que será uma via autêntica
dês te Decreto, pegará a . taxa de dois mil e quatrocentos cruzeiros (Cruzeiros 2.400,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento dar
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de JaÍl.eiro, 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 15.331 -

DE

11 DE ABRil. DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Elias Eugênio Cavalcante a pesquisar ambli(Jonita e associEidos no mUnicípio de Cachoeira, do Estado do Ceará

O Presidente da República, ·usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Elias Eug@nio Cavalcante
a pesquisar ambligonita e associados numa área de cinqüenta e seis hectares
(56 ha), situada no lugar denominado Bom Jesús, distrito de Cangati do
município de Cachoeira. do Estado do Ceará e delimitada por um retângulo
tendo um vértice~ cem metros (100 m), rumo oitenta e oito graus e tt:inta
minutos nordeste (88° 30' NE) magnético do ponto em que a Estrada que
vai da fazenda Aroeira para Bom J esús atravessa o córrego Malhada Vermelha e os lados que partem dêsse vértice com oitocentos metros ( 800 m)
e rumo oitenta e oito graus e trinta minutos nordeste (88° 30' NE) magnético, setecentos metros ( 700 m) e rumo um grau e trinta minutos sudeste
(1° 30' SE) magnético.
Art. 2.0 · Esta autorização ·é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e sessenta cruzeiros (Cr$
560,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro·
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
·Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contr~rio.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1944, 123. 0 da lndepend&ncia e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalleS.

DECRETO N.O 15.332 -

DE

11

DE

ABRIL

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro João ·Martins a pesquisar ·bauxita e mmerzo de
zircônio no município de Poços de Caldas, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição- que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidádão brasileiro João Martins â pesquisar
bauxita e minério de zircônio em duas (2) diferentes áreas perfazendo um
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total àe trezentos e umta quatro hectares, sessenta e um ares e noventa e
seis centiares (334,6196 ha), situada no distrito e município de Poços de
Caldas, do Estado de Minas Gerais, e assim definidas: a primeira ( l.a) com
duzentos e trinta e nove hectares, quarenta e seis ares e noventa e seis
ceni:iares (239,4696 ha), está encravada no local denominado Campo da
Cachoeira e é delimi~ada por um polígono irregular tendo um vértice a trezentos e três metros ( 303 m), no rumo sessenta e sete graus e trinta minutos nordeste (67° 30' NE) da barra do córrego Cabeludo, afluente do Ribeirão Cachoeira, e os lados,· a partir do vértice considerado, têm: quatrocentos e quarenta e sete metros (447 m), nove graus e quarenta e cinco minutos nordeste (9° 45' NE}; novecentos e oiten~a metros (980 m), quarenta e quatro graus e quarenta minutos noroeste ( 4-4° 40' NW); seiscentos
e sessenta e oito metros (668 m), setenta e sete graus nordeste (77° NE);
trezentos e oitenta e seis metros (386 m), treze graus e vinte e cinco minutos nordeste (13° 25' NE); mil quinhentos e trinta e sete metros (1.537
m), quarenta e sete graus e trinta minutos sudeste (47° 30' SE); mil quinhentos e cinco metros ( 1. 505 m), qua~enta e cinco graus e vinte minutos'
sudoeste (45° 20' SW); mil trezentos e dezessete metros (1.317 m), três
graus e trinta minutos sudoeste (3° 30' SW); oitocentos e noventa e um
inetros (891 m), cinqüenta e sete graus e quinze minutos noroeste (57° 15'
NW); mil quatrocentos e vinte metros (1.420 m), vinte e -seis graus e
quarenta e cinco minutos nordeste (26° 45' NE); a segunda (2.a) com no~
venta e cinco hectares e quinze aTes (95,15 ha), está encravada, no local
denominado Campo da Vila Nova, e é equivalente à diferença entre um de~
cágono, com cento e vinte e três hectares, um are e dezesseis centiares
(123,0116 ha) assim definido: tem um vértice a cento e noventa e dois metros ( 192 m), no rumo cinqüenta e seis graus e quinze ffiinutos sudoeste
(56° 15' SW) da barra do córrego José Servino, afluente do ribeirão Byington 1
e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e
rumos: setecentOs e doze metros (712 m), um grau e quinze minutos su~
doeste (1° 15' SW), trezentos e quatro metros (304 m), vinte e quatro graus
e dez minutos, sudeste (24° 10, SE); trezentos e dezesseis metros (316 m),
quarenta e três graus e trinta minutos sudoeste ( 43° 30' SW); trezentos
e dois metros (302 m), setenta e seis graus e dez minutos noroeste (76° 10'
NW); quatrocentos e noventa e oito metros (498 m), vinte e cinco graus
e vinte minutos noroeste (25° 20' NVV); trezentos e oitenta metros (380m),
quarenta e nove graus e cinqüenta e cinco minutos noroeste ( 4-9° 55' NW);
seiscentos e de?enove metros (619 m), vinte e dois graus e dez minutos no~
roeste (22° 10' NW); duzentos e sessenta e sete metros (267 m), cinqüenta
·e dois graus e quarenta e cinco minutos nordeste (52° 45' NE); -trezentos e
setenta e três metros (373 m), sete graus e quinze minutos noroeste (7° 15'
NW); mil cento e setenta e dois metros (1.172 m), cinqüenta e.seis graus
e quinze minutos sudeste (56° lS' SE), e um quadrilátero irregular com
vinte e sete hectares, oitenta e seis ares e dezesseis centiares (27,8616 ha),
tendo um vértice a quatrocentos e dois metros (402 m), no rurrio oeste (W)
do vértice de paÍ"tida da área de cento e vinte e três hectares, um are e
dezesseis centiares (123:0116 ha) descrita, e cujos lados, a partir do ponto
considerado, têm: seiscentos e vinte e sete metros (627 m), sul (S); quinhentos e três metros ( 503 m), cinqüenta e três graus e vinte e cinco minutos
noroeste (53° 25' NW); setecentos e cinqüenta e dois metros (752 m),
norte (N); e quinhentos e oitenta e sete metros (587 m), quarenta e três
graus e trinta minutos sudeste (43° 30' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cá~
digo de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização- de pesquisa, que será uma via ant~n:
tica dêste Decreto, pagará a . taxa de três mil trezentos e cinqüenta cruze~
(Cr$ 3. 350,00), e será transcrito n~ livro próprio da Divisão da Fomento. dà
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 15.333 -

DE

11

DE ABRIL DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Agenor -de Freitas ]atobá a pesquisar quartzo
associados no município de Sento Sé, do Estad..o da Bahia

&

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar•
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1.985, de 29
de- jan~iro de 1940 (Código de Minas), decreta:
·
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Agenor de Freitas Jato~
a pesquisar quartzo e associados numa área de cento e cinqüenta e seis hectares ( 156 ha), situada no lugar denominado Grota do Alegre ou Mina det
Levino, distrito de Ouro Brarico, município de Sento Sé, do Estado da Babis.,.
e delimitada por um retângulo, tendo um dos seus vértices coincidindo corri
o canto noroeste (NW) da casa de residência de Agenor de Freitas Jatobá
e os lados que concorrem no vértice considerado, a partir dêle, com os seguintes
comprimentos e rumos inagnéticos: mil e duzentos metros (1.200. m), cinqüenta e três graus e trinta minutos noroeste (53° 30' NW), e mil e trezentOSmetros (1.300 m), trinta e seis graus e trinta minutos sudoeste (36° 30' SW)8
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrrnos estabelecidos no ~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên·
tica dêste"' Decreto, pagará a taxa de mil quinhentos e sessenta cruzeiros (Cr$
1.560,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro-dução Mineral do ~inistério da Agricultura. ·
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J aneiro 1 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.<!'
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles.

DECRETO .N.0 15.334 -

DE 11 DE ABRIL DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração ln:nãos Peccicacco a pesquisar caulim s
associados no município de São Paulo, do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Irmãos Peccicacco a
pesquisar caulim e associados no lugar denominado Sítio Fazendinha; na zona
de Perus, distrito e município de São Paulo, do Estado de São Paulo, nuq::ta
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área de cento e vinte e um hectares (121 ha) delimitada por um quadraao
de mil e cem metros (1.100 m) de lado, tendo um vértice a seiscentos
metros (600 m) no rumo ve1dadeiro de setenta e três graus dez minutos
noroeste (73° lO' NW) do ponto de encontro do eixo da estrada municipal
de Perus com o da estrada estadual de Campinas e os lados, que partem
dêsse vértice, com os rumos verdadeiros de dezesseis graus cinqüenta minutos nordeste ( 16° 50' NE), e setenta e três graus dez minutos noroeste

(73° 10' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrrnos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será utna via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil duzentos e dez cruzeiros (Cr$
1. 210,00), e se:rá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sailes.

DECRETÇ> N.0 15.335 -

DE 11 DE

ABRn.

DE

1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Seraiim Lourenço e Cesalpino Tavares da
Silva a pesquisar mica e associados no município de Astolfo Dutra, do
Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fics..m autorizados os cidadãos brooileiros Serafim Lourenço e
Cesalpino Tavares da Silva a pesquisar mica e associados numa área de vinte
hectares, noventa e qus.<tro ares e vinte centiares (20,9420 ha), situada no
lugar denominado Furnas ou Pan;_•Íso da Barra, distrito de Dona Eusébia, do
município de Astolfo Dutra, do Estado de Minas Gerais e delimitada por umSI
linha poligonal que tem um vértice a cento e quarenta metros ( 140 m),
rumo vinte e nove graus sudeste (29° SE) magnético da confluência dos
córregos Furnas e Veado e os lados, a• partir dêsse vértice, com os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros (400 m), vinte e
quatro graus sudoeste (24° SW); seiscentos metros ( 600 m), sessenta e seis gn31US
noroeste (66° NW), trezentos e quarenta e três metros (343 m), vinte e
quatro graus nordeste (24° NE); quatrocentos e setenta e três metros
( 4 73 m), sessenta· e seis graus sudeste ( 66° SE) ; cento e trinta e seis metros
( 136 m), leste (E) .
Art, 2.0 Esta &'Utorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
d~ste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miners.•l do
Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
RepÚblica.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 15.336 -

DE

11

DE

ABRIL

DE

1944

Modifica o art. 66 do regulamento da Escola Nacional de Engenharia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 66 do regulamento da Escola Nacional de Engenharia,
aprovado pelo Decreto n.O 20.865, de 28 de dezembro de 1931, com as modificaçõ~s decorrentes do Decreto n. 0 24.523, de 2 -de julho de 1934, passa a
~er a seguinte redação:
"Art. 66. O aluno inhabilitado em uma ou mais disciplinas no
fim do período letivo, que tenha, entretanto, realizado pelo menos
metade dos trabalhos e exercícios escolares respectivOs, poderá submeter-se na primeira quinzena do mês de março imediato a exame

completo da disciplina ou disciplinas em que não tenha sido promovido, nos têrmos regulamentares.
§ 1.0 Terá igual direito o aluno que, satisfeitas as exxgencias em
vigor sôbre trabalhos e exercícios escolares, não tenha comparecido,
em primeira época, .às provas orais ou exames finais, por motivo
justificado.
§ 2. 0 Os exames de segunda época constarão de prova escrita
e prova orál ou prático-oral, realizando-se esta sOmente depois de
concluída a primeü·a, .ou de prova gráfica para a disciplina de
desenho.
§ 3.0 As provas escritas obedecerão ao regime das provas parciais, as orais ou prático-orais ao das provas finais, e as. gráficas
constarão de um trabalho gráfico proposto pela comissão examinadora, e executado e julgado segundo o regime das provas parciais.
§ 4. 0 Para os efeitos da promoção do aluno que deixar apenas
a prova oral para a segundo época, a nota final, em cada disciplina.
será a média , aritmética, e"ata, entre as notas obtidas durante o
ano escolar e a da prova oral realizada em segunda época.
§ 5.0 Considerar-se-á insubsistente a prova escrita realizada em
segurida época se, na mesma ocasião, não fizer o candidato a prova
oral ou prático-oral.
§ 6.0 O requerimento para os exames de segunda época será
apresentado ao Diretor na segunda quinzena ,do mês de fevereiro.
§ 7.0 Nas disciplinas lecionadas em número impar de periodo
será permitido ao aluno nas condições dêste artigo requerer novos
exames completos, ou provas orais, no fim do período letivo imediato."
Art. 2.0 No corrente ano, poderão os exames de segunda época ser requeridos .e prestados no mês de abril.
Art. 3.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N,O 15.337 -DE 11 DE ABRIL DE 1944
Autoriza o Ginásio da Escola Normal Oficial, com sede em Araçatuba, no
Estado de São Paulo, a funcionar como cOlégio

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N.0 ·15.338 -

DE 11 DE ABRIL DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República,· usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto·
lei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam extintos um ( 1) cargo de Juiz de Direito (Justiça do
Território do Acre), padrão P, e um (1) de Juiz Substituto (Justiça do T'erritório do Acre), padrão N, do Quadro da Justiça - Parte Permanente, do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude da transferência de Teodoro Vaz e Abreu de Assunção para a Comarca de Seabra e da
promoção de Cláudio de Rezende do Rêgo Monteiro, devendo a dotação Cor·
respondente set levada a crédito da Conta-Corrente do mesmo Quadro e Parte
do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrárib.

Rio de Janeiro,
República.

u· de

abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 15.339 -

DE 11 DE ABRIL DE 1944

Extingue cargo excedente

O Presidente da República, usando da atribuição qÍle lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3.195, de .14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um cargo da classe G da carreira de MotOrista, do
Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vago em virtude ·da aposentadoria de Bernardo Ferreira de Sousa, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo .Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0

Revo'gam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 11 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0 15.340

--DE

12

-DE

ABRIL

DE

1944

Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista do Departamento de Assistência ao Pessoal do Ministério da Aeronáutica, e dá
outras providências,

O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica. criada, com uma função de artífice, referência VIII, uma
referência VII, e uma de auxiliar -de escritório, referência VIII, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista do Departamento de AsSistência ao Pessoal da Aeronáutica, do Serviço de Saúde da Aeron_áutica, do
Ministério da Aeronáutica.

Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 21.000,00 (vinte e um mil cruzeiros) anuais, correrá à conta
da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS ' Mensalistas, do Orçamento do Ministério da Aeronáutica
para 1944.
Art. 3.0 ítste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 12. de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro

DECRETO N. 0 15.341 -

Salg~do

Filho.

DE 12 DE ABRIT.. DE 1944

Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Ordinária da Extranumeráriomensalista da Escola Nacional de Educação Física e Desportos, da Universidade do Brasil, do Ministério da Educação e Saúda
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
a, d~ Constituição, decreta:

M't. 74, letra

Art.
Numérica
Educação
Educação

1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Ordinária de Extranumerário-mensa.Hsta da Escola Nacional de
Física e Desportos, da Universidade do Brasil, do Ministério da
e Saúde.

Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogads.•s .as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS;

Gustavo Capanema.

MIN!STtRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE

i
UNIVERSIDADE DO BRASIL
ESCOLA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FíSICA E

SITUAÇÃO ATUAL

DESPORTOS

SITUAÇÃO PROPOSTA
\
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Séries funcionais
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I
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I
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DECRETO N.O 15.342

-DE

12

DE ABRIL DE

1944

"Aprova o Regt.zlamento para a XI Exposição Nacional de Animais e Produtos
Derivados, a realizar-se na capital do Estado de Minas Gerais, no corrente ano~'.
O Presidente da :República dos Estados Unidos da Brasil, usando dfl
atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta :

Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento que com êste baixa, assinado pelo
Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura, para a XI Exposição Nacional
de Animais e Produtos Derivados, que se realizará na capital do Estado de
Minas Gerais, no corrente ano.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em ·12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

REGULAMENTO DA XI EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ANIMAIS
E PRODUTOS DERIVADOS
CAPÍTULO I
A EXPOSIÇÃO . E SEUS FINS

Art. 1.0 A XI Exposição Nacional de Animais e Produtos Derivados
tem por fim reunir os índices de desenvolvimento da Indústria Animal das
diferentes regiões do país, a fim de que se posRa aqúilatar de seu progresso
a estabelecer melhor Contato entre os produtores e criadores dessas regiões
como elementos de ensino e divulgação.
Art. 2.0

A Exposição se realizará de 1.0 a 8 de julho de 1944.

Art. 3.
Sua inauguração se fará com a presença de altas autoridades
e convidados no dia 2 de julho de 1944.
0

Art. 4. 0 A XI Exposição Nacional de Animais e Produtos Derivados.
que se realizará em virtude dos acôrdos entre o Govêrno da União e os dos
Estados de São· Paulo e Minas Gerais, será organizada e dirigida por ums
Comissão Executiva Centrai da qual fará parte um representante do Ministério da Agricultura e auxiliada por Comissões Regionais.
.
Parágrafo úriico. Os membros dessas comissões serão designados pelo
ministro da Agricultura e por proposta do secretário da Agricultura do Estado
de Minas Gerais.
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CAPíTULO II
DIVISÃO

Art. 5.0 A XI Exposição Nacional de Animais e Produtos Derivados
compreenderá as seguintes seções :
a) bovinos;

eqüinos, asininos e muares;
ovinos e caprinos;
suínos;
avicultura;
f) apicultura;
g) cunicultura;
h) piscicultura - caça e pesca;
i) sericicultura;
j) bovinos rústicos;
k) ovinos rústicos;
I) concursos diversos;
m) produtos de origem animal;
n) forragens.

b)
c)
d)
e)

Art. 6.0
seguinte :

As. seções se dividirão em classes e categorias conforme a ordem
Seção A) Classe I -

Bovinos

Raça holandesa preta e branca

De 11pedigree"

t.• categoria
2." categoria
3." categoria
4." categoria

s.•

categoria

6.• categoria
7.0 categoria
8.0 categoria

Class~

li -

Machos de 9 a 18 meses.
Prêmios: 1.0, 2.• e 3.0.
-Machos de 18 a 30 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
- Machos de 30 a 48 meses
Prêrri.ios: l.o, 2.0 e 3.0.
-r Machos de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o.
Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,0.
Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 30 a 48 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o.
Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Raça holandesa preta e branca.

Puros por cruzamento.

9.9 categoria -

Machos até 2 dentes.
: 1.0, 2.0 e 3. 0 •
Machos de 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3. 0 •
Maclios de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.o e 3.o,
·
Fêmeas até 2 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o,

Prê~ios

10.

9

categoria

11.9 . categoria -

12.9 categoria -

131.837- Col. de Leis- Vol. IV

F.

6
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13.8 categoria

Fêmeas de 4 dentes.
Prêmios : 1,0, 2.0 e 3. 0 ,
Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3. 0 •

14.a categoria -

Classe III -

Raça holandesa vermelha e branca.

De "pedigree"
1s.a categoria
16.a categoria

17.0 categoria
18.8 categoria
19.a categoria
20.8 categoria
21.a categoria
22.a categoria

Machos de 9 a 18 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3. 0 •
-Machos de 18 a 30 meses.
Prêmios : Lo, 2.0 e 3. 0 .
-Machos de 30 a 48 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3. 0 .
- Machos de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3. 0 .
-Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios : Lo, 2.o e 3.o.
- Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3. 0 .
- Fêmeas de 30 a 48 meses.
Prêmios : Lo, 2.o e 3.o.
-Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3. 0 .

Classe IV -

Raça holandesa vermelha e branca.

Puros por cruzamento.
2-3. a categoria -

Machos até 2 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3. 0 .
24. 3 categoria - Machos de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o.
25.a categoria.- Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.o·.
26. 3 categoria - Fêmeas até 2 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.
27.8 categoria - Fêmeas de 4 dentes,
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3. 0 •
28.u categoria - Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3. 0 ,
Classe V -

Raça Guernsey.

De "pedigree"
29.<1 categoria
30.a categoria
31.a categoria
32.8 categoria
33.a categoria
34.0 categoria

Machos de 9 .a 18 meses.
Prêmios : Lo, 2.o e 3.o.
-Machos de 18 a 30 meses.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3. 0 •
-Machos de 30 a 48 meses.
Prêmios: LO, 2.0 e 3.0 •
-Machos de 4 a 7 anos.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3. 0 .
-Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios : Lo, 2.o e 3.o.
-Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios : 1.0, z.o e s.o.
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35.0 categoria

Fêmeas de 30
Pr$rnios: 1.0,
Fêmeas de 4
Prêmios : 1.0 ,

36.a categoria -

Cfasse VI -

a 48 meses.
2.0 e 3.o.
a 7 anos.
2.0 e 3. 0 •

Raça Guemsey.

Puros por cruzamento
37.a categoria

38.8 categoria
39. 3 categoria
40.a categoria
41.a categoria
42.a categoria

Machos até 2 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3. 0 •
Machos de 4 dentes.
Prêmios: L 0 , 2.0 e 3. 0 •
- Machos de tnais de 4 dentes,
Prêmios: Lo, z.o e 3.o.
-Fêmeas de 2 dentes.
Prêmios i 1.0, 2.0 e 3. 0 •
-Fêmeas de 4 dentes.
Prêmios : L 0 , 2.0 e 3.0 •
- Fêmeas de mais de 4 dent~s.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3. 0 •
Raça J ersey.

Classe VII De "pedrigree"
43.a categoria
44.a categoria
45.a categoria
46.a categoria

47.8 categoria
48.a categoria
49.8 categoria

so.a

categoria

Machos de 9 a 18 meses.
Prêmios: Lo, z.o e 3.o.
-Machos de 18 a 30 meses.
Prêmios: L 0 , 2.0 e 3.0 •
-Machos de 30 a 48 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
-Machos de 4 a 7 anos.
Prêmios: Lo, 2.0 e 3. 0 •
-Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios : l.o, 2.o e 3.o.
-Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios: L 0 , 2.0 e 3. 0 •
- Fêmeas de 30 a 48 meses.
Prêmios: Lo, z.o e 3.o.
Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios: L 0 , 2.0 e 3.0 •

Classe VIII -

Raça

J ersey.

Puros por cruzamento
51.8 categoria 52. a categoria 53. a categoria
54. 3 categoria
55.3 categoria
56.8 categoria

Machos até 2 dentes .
Prêmios : L 0 , 2.0 e 3.0 •
Machos de 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas até 2 dentes.
Prêmios: L 0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de mais de 4 dentes.
Pr&mios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •

67

68

ATOS .DQ
Ra~a

Classe IX -

PODER EXECUTIVO

Schwyz,

De "pedigree''
57.a categoria

ss.a

Machos de 9 a 18 meses,
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •

categoria -

Machos de 18 a 30 meses.

59. a categoria 6o.a categoria 61.U categoria

Prêmios : 1.0 , 2.0 e s.o.
Machos de 30 a 48 meses .
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3,0.
Machos de 4
Prêmios: 1.0 ,
Fêmeas de 9
Prêmios : 1.0 ,

a 7 anos.
2.0 e 3.0 •
a 18 meses.

2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 18 a 30 meses,
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •

62.a categoria
63.a categoria

Fêmeas de 30 a 48 meses.

64.a categoria

Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.
Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •

Classe X -

Raça Schwyz.

Puros por cruzamento

65. 8 categoria - Machos até 2 dentes.
·
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
66.a categoria- Machos de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0,
6 7. a categoria - Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
68.a categoria - Fêmeas até 2 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
69.a categoria - Fêmeas de 4 dentes.
Prêinios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
70.a categoria - Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Classe XI -

Raça Simental.

De "pedigree"
7l.a categoria

n.a

categoria

73.9 categoria
74.a categoria
75.a categoria
76.a categoria

77.a categoria
78.a categoria

Machos de 9 a 18 meses.
Prêmios: r. o,
e 3.0 •
-Machos de 18 a 30 meses.
P1êmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
- Machos de 30 a 48 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
-Machos de 4 a 7 anos.
Prêmios: t.<>, 2.0 e 3.0 •
-Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios: t,o, 2.0 e 3.0 •
-Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios: 1,0, z.o e 3.0.
- Fêmeas de 30 a 48 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
----'- Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios: r. o, z.o e 3.0.

z.o

A'l'OS

Classe XII -

DO PODER EXECUTIVO

Raça Simental.

Puros por cruzamento
79.a categoria -

so.a

Machos até 2 dentes,
1.0 , 2.0 e 3.0 •
Machos de 4 dentes.
Pr~mios: 1.0 ,.2.o e 3.0.
Machos de mais de 4 dentes.
Pr~mios: 1.0 , 2. 0 e 3.0 •
Fêmeas até 2· dentes,
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 ,
Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Pr~mios:

categoria -

Sl.a categoria

82.a categoria
83.a categoria 84.a categoria

Classe XIII -

Raça Flamenga ,

De ''pedigreen
85.a categoria
86.8 categoria

87.a categoria

ss.a

categoria

89.!:1 ca.tegoria

90.8 categoria
91.a categoria
92. 3 categoria

Machos de 9 a 18 meses,
Prêmios : 1,0, z.o e 3.0 •
-Machos de 18 a 30 meses.
Prêmios : 1,0, 2.0 e 3.0 •
Machos de 30 a 48 meses.
Prêmios : 1,0, z.o e 3.0 •
Machos de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0, z.o e 3.0 .
- Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios: 1.0, z.o e 3.0 ,
Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios : 1,0, z.o e 3.0.
-Fêmeas de 30 a 48 meses.
Prêmios : Lo, 2.o e 3.o.
- Fêmeas de 4 ~ 7 anos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •

Classe XIV -

Raça Flamenga .

Puros por cruzamento

93.a categoria 94. 8 categoria

95.a categoria 96.a categoria 97.a categoria
98.a categoria

Machos até 2 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Machos de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3;o.
Fêmeas até 2 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de mais de 4 dentes,
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.

69
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Classe XV -

Raça Normanda.

De "pedigree"
99.8 categoria

Machos de 9 a 18 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
toa. a categoria - Machos de 18 a. 30 meses.
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.0.
101.8 categoria - Machos de 30 a 48 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
102.9 categoria - Machos de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
103. 9 categoria - Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 ,
104.8 categoria - Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
tos.a categoria '---- Fêmeas de 30 a 48 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
106. 8 categoria - Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
Classe XVI -

Raça N ormanda .

Puros por cruzamento

107.a categoria

tos.a

categoria

109.a categoria

110. 8 categoria
111.8 categoria
112.8 categoria

-

Machos até 2 dentes.
Prêmios: l.o, z.o e 3.o.
Machos de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
-Machos de mais de 4 dentes,
Prêmios: l.o, 2.0 e 3.o.
-Fêmeas até 2 dentes,
Prêmios: 1.0 1 2.0 e 3.0.
- Fêmeas de 4 dentes,
Prê:mios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
- Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.

Classe XVII -

Raça Red Polled.

De 4'pedigree"
113. 8 categoria 114. 8
115.8
116.8
117.8
118.8
119.8
120.8

Machos de 9 a 18 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
categoria - Machos de 18 a 30 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0,
categoria - Machos de 30 a 48 meses,
Prê:mios: 1.0, 2.0 e 3.0 .
categoria -- ~achas de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 ,
categoria - Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 .
categoria - Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
categoria - Fêmeas de 30 a 48 meses.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0.
categoria - Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 .

ATOS

Classe XVIII -

DO PODER EXECUTIVO

Raça Red Poiied.

Puros por cruzamento
Machos até 2 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
122. 0 categoria -- ~a~hos de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Machos de mais de 4 dentes.
123.6 categoria
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
Fêmeas até 2 dentes.
124. 6 categoria
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 4, dentes.
125.6 categoria
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.
Fêmeas de mais de 4 dente!.
126.0 categoria
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •

121.0 categoria -

Classe XIX -

De
127.0

11

Raça Devon.

pedigree"
categoria

128.8 categoria
129.8 categoria
130.8 categoria
131.0 categoria 132.8 categOria
133. 0 categoria 134.8 categoria -

Classe XX -

~achas de 9 a 18 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Machos de 18 a 30 meses.
Prêtl).ios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Machos de 30 a 48 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Machos de 4 a 7 anos,
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.o.
Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 30 a 48 mooes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.
Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.o.

Raça Devon.

Puros por cruzamento

13"5.8 categoria 136.a categoria 137.11 categoria 138.8 categoria 139.0 categoria 140.8 categoria -

Machos até 2 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e s.o.
Machos de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 1 2.0 e s.o.
Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas até 2 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas de maiS de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •

71

72

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

Classe XXI -

Raça Hereford.

De "pedigree"
141,8 categoria

142.8 categoria

143.8 categoria

144.0 categoria
145, 8 categoria

146, 0 categoria

Machos de 9 a 18 meses.
Prêmios: Lo, 2.o e 3.o.
-Machos de 18 a 30 meses.
Prêmios: l.o, z.o e 3.0 •
~.Machos de 30 a 48 meses.
Prêmios: Lo, 2.0 e 3.o.
-Machos de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.::~, z.o e 3.0 •
- Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.o.
- Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios: l.o, z.o e 3.0.

147.8 categoria

-

148.S categoria

Classe XXII -

Fêmeas de 30 a 48· meses.

Prêmios: 1.o, z.o e 3.o.
Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 .
Raça Hereford,

Purços por cruzamento

149.a categoria 150,0 categoria 151.8 ·categoria -

Fêmeas até 2 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de ·4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Raça Po1led Angus.

Classe XXIII
De "pedigree"

152.8 categoria
8

153.

categoria -

154.8 categoria 1;55.8 categoria
156.8 categoria
157.8 categoria 158.0 categoria 159. 8 categoria -

Classe XXIV -

Machos de 9 a 18 mieses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
Machos de 18 a 30 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Machos de 30 a 48 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
Machos de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3,0 •
Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
Fêmeas de 30 a 48 meses.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •

Raça Polled Angus.

Puros por cruzamento
160,8

c~tegoria

-

Fêmeas até -2 dentes.
Prêmios: 1,0 , 2.0 e 3.0

•

ATOS

161.8 categoria
162.a categoria

Classe XXV -

DO PODER

EXECUTIVO

F@roeas de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2. 0 e 3.o.
Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Raça Shorthorn.

De "pedigree" ·

163.a categoria
164.a categoria
165.a categoria
166.a categoria
167.a categoria
168.a categoria
169.a categoria
170.a categoria Classe XXVI -

Machos de 9 a 18 meses.
Prêmios: 1. 0 , 2. 0 e 3.o.
Machos- de 18 a 30 meses'.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
Machos de 30 a 48 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.
Machos de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 .
Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmigs : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 30 a 48 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
Raça Shorthorn.

Puros por cruzamento

171.8 categoria -"Fêmeas até 2 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
172.0 categoria - Fêmeas de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.o.
173.3 categoria - Fêmeas de mais de 4 dentes,
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.0.
Classe XXVII -

Ra_ça Charolesa.

De "pedigree"

174.a categoria
175.

8

categoria

176.0 categoria 177. 8 categoria -

178.0 categoria 179.0 categoria lSO.a categoria 181.a categoria -

Machos de 9 a 18 mese.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.
Machos de 18 a 30 meses.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0,
Machos de 30 a 48 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Machos de 4 a 7 anos.
Pr@mios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 9 a 18 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.
Fêmeas de ·18 a 30 meses.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3. 0 •
Fêmeas de 30 a 48 meses,
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3. 0 •
Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
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ATOS DO PODER

Classe XXVIII -

EXECUTIVO

Raça Charolesa.

Puros por cruzamento

182.8 categoria -

Machos até 2 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0

183.a. categoria -

Macho!'
Prêmios
Machos
Prêmios
Fêmeas

184.8 categoria 185.8 categoria -

186.8 categoria 187. 8 categoria

Classe XXIX -

•

de 4 dentes,
: 1.0, 2.0 e 3.0,
de mais de 4 dentes.
: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
de 2 dentes.

Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de maiS de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Raça Caracu.

Animais registrados
188.8 categoria -Machos de 9 a 18 meses.
Prêmios: t.o, 2.o e 3.o.
189.8 categoria -Machos de 18 a 30 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
190.a categoria - Machos de 30 a 40 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
191. 8 categoria
Machos de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.0 .
Fêmeas de 9 a 18 mêses.
192.0 categoria
Prêmios: 1,0, 2.0 e 3.0 .
193.a ca-tegoria. -Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 .
194.a categoria - Fêmeas de 30 a 48 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
195.a categoria - Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 .

Classe XXX -

Raça Môcha Nacional.

Animais registrados
196.a categoria
197.a categoria
198.a categoria
199.a categoria
200.a categoria
20V~

categoria

8

categoria

202.

203.a categoria

-

Machos de 9 a 18 meses.
Prêmios: 1,0, 2.0 e 3.0 •
Machos de 18 a 30 meses
Prêmios: 1.0. 2.0 e 3,0.
Machos de 30 a 48 meses,
Prêmios: 1.0, 2.0 ·6 3.0.
- Machos de 4 a 7 anos.
Prêmios: LO, 2.0 e 3.o.
--Fêmeas de· 9 a 18 meses.
Prêmios: t,o, 2.0 e 3.0 •
-Fêmeas de 18 a 30 meses.
Prêmios: 1,0, 2.0 e 3.0 •
-Fêmeas de 30 a 48 meses.
Prêmios: 1.0' 2.0 e 3.0.
-Fêmeas de 4 a 7 anos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o.

A'l'OS

Classe XXXI
204.8 categoria
2os.• categoria

206.8 categoria
207.0. categoria
208.8 c"ategoria
209. 8 categoria
210.a categoria
211.8. categoria

DO PODER EXECUTIVO

Raça Gyr.
Machos 'em muda.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.o.
Machos de 2 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e s.o.
- Machos de 4 dentes.
Prêinios: Lo, 2.o e 3.0.
-Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios: · 1.0, 2,0 e s.o.
-Fêmeas sem muda.
Prêmios: l.o, 2,0 e 3.0.
- Fêmeas de 2 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
- Fêmeas de 4 dentes. 0
Prêmios: 1.0, z.o e 3. •
-Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios: Lo, z.o e 3.o.

Classe XXXII -

Raça Nellore.

212.9: categoris 213.3 categoria
214. 8 categoria
215. 8 categoria
216.a categoria
217.a categoria
218.a categoria
219.a categoria

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, z.o e 3.0.
-·Machos de 2 dentes.
Prêmios: Lo, 2,0 e 3.0 •
Machos de 4 dentes.
Prêmios: LO, z.o e 3.0.
Machos de mais de 4 dentes.
P•êmios: t.o, z.o e 3~o.
-Fêmeas 'em muda.
PI"êmios: Lo, 2. 0 e s.o.
- Fêmeoo de 2 dentes.
Prêmios: Lo, z.o e 3.".
-Fêmeas de 4 dentes.
P1êmios: Lo, z.o e 3.o.
-Fêmeas de mais de 4 ·dentes.
P1êmios: Lo, 2. 0 e s.o.

Classe XXXIII -

Raça Guzerath.

220.a categoria. 221.a categoria
222.8 categoria
223.

8

ca.t.egoria

224.a categoria
225. 8 categoria
226.n categoria
227.a

ca.tegor~a

Machos 'em muda.
P•êmios: 1.0, 2.o e 3.0.
-Machos de 2 dentes.
Prêmios: l_.o, 2.0 e 3.0.
Machos de 4 dentes.
Prêmios: Lo, z.o e 3.0.
Machos de maj.s de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, z.o e 3.0.
Fêmeas 'em muda.
Prêmios: 1.0, z.o e 3.0.
Fêmeas de 2 dentes.
Prêmios: 1.0, z.o e 3.o.
-Fêmeas de 4 dentes.
3.o,
Prêmios: l.o. z.o
-Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios: Lo, z.o e s.o.

-

•

75
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ATOS DO PODER

Classe XXXIV -

228.a ca<tegori_a

R~ça

EXECU'riVO

Indubrasil.

Machos sem muda.
?O
Prêmios: 1.0, 2.0 e "·
.
Machos de 2 dentes.
Prêmios: l.o, 2.0 e 3.0.
Iviachos de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, z.o e 3.0.
Machos de mais de 4 dente~.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1,0, 2.o e 3,0.
Fêmeas de 2 dentes,
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o.
Fêmeas de 4 dentes.
Prêmios: l.o, 2,0 e 3,0:..
F'êméas de n:.ais de 4 dente!.
Prêmios: 1.0. 2.0 e 3.o,

229.a categoria

230.a c.s-tel!oria
23l.a categoria
232.u ca•tegoria

233.a categoria

234.a cat€gori<>.•

235. 8 categoria

Classe XXXV :.._ Outras raças.
23ó.a categoria

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.o e s.o.
Machos de 2 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.0.
R'.Io.ochos de 4 ·dentes.
Prêmios: l.o, z.o e s.o.
Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios: J..O, 2.0 e 3.o.
Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o.
Fêmeas de 2 dentes.
Prêmios: Lo, 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 4 ·dentes .
Prêmios : 1,0, 2.0 e 3.o.
Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.

237.a ca-tegoria
238.a categoria
239.a categoria
240 ..a categori:::.:t
241. 3 categoria
242.n categoria
243.a categoria

Seção B) Classe XXXVI -

Eqüinos, asininos e muar

Eqüinos de raça Árabe'.

De "pedigree"
244.3 categoria
245. 0 categoria
246.a categoria

247.• categoria
248.3 categoria

249.0 categoria

Machos de 12 a 24 meses.
Prêmios: 1.0, z.o e 3.0.
Machos de 24 a 36 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Machos de mais de 36 mese!5.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.0 ,
-Fêmeas de 12 e 24 meses.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 24 a 36 meses.
Prêmios ~ 1.0, 2.0 e 3.0.
-Fêmeas de mais de 36 mese!l.
Prêmios: 1,0 1 2.0 e 3.0.

ATOS

Classe XXXVII -

DO PODER EXECUTIVO

Eqüinos de raça Árabe.

Puros por _cruzamento

zso.a

categoria -

251.8 categoria
252.8 categoria
253.~

categoria

254. 8 categoria
255.a categoria

Machos sem muda.
Pr&mios: t.o, 2.o e 3.0.
-Machos de 2 a 4 ____dentes.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3,0.
-Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1,0, 2.0 e 3.0.
- Fê:ffieas sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,0.
- Fêmeas de 2 a 4 dentes .
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
-Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios : l.o, 2.o e 3.0.

Classe XXXVIII -

Eqüinos da raça Inglêsa de Corrida.

De "pedigree"
256.8 categoria
257.n categoria -

.
258.8 categoria 259.8 categoria 260.n categoria 261. 8 categoria
Classe XXXIX -

Machos de 12 a 24 meses.
Prêmios : 1.0 , 2. 0 e 3.0 •
Machos de 24 a 36 meses.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Machos de mais de 36 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 12 a 24 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
Fêmeas de 24 a 36 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
Fêmeas de mais de 36 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 .
Eqüinos da raça Anglo-Árabe.

De "pedigr
262. 8 categoria 263.n categoria -

264.8 categoria '265.a categoria 266.8 categoria 267.8 categoria Classe XL -

Machos de 12 a 24 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
Machos de 24 a 36 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Machos de mais de 36 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 12 a 24 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 24 a 36 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de mais de 36 meses.
Prêmios : 1,0, 2.0 e 3.0 .

Eqüinos da raça Anglo-Árabe.

Puros por cruzamentos
268.n categoria 269. 8 categoria 270. 8 categoria -

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o.
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3. 0 •
Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.

77

78

A'l'OS DO PODEfi EXECUTIVO

271.8 categoria

272.8

categori~

-

273.a categoria -

Fêmeas sem muda,
Prênúos : 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0 ) 2.0 e 3.0.
Fêmeas de mais de 4 dentes,

Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Classe XLI -

•

Eqüinos da raça Percheron.

De "pedigree"

274. 8 categoria·
8

275. categoria 276.8 categoria 277." categoria 278.8 categoria 279.8 categoria

Classe XLII -

Machos de 12 a 24 meses.
Prêmios : 1,0 , 2.0 e 3.o.
Machos de 24 a 36 meses.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 .
Machos de mais de 36 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e _3, 0 •
Fêmeas de 12 a 24 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 24 a 36 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0,
Fêmeas de mais de 36 meses.
Pr.êmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Eqüinos da raça Percheron,

Puros por cruzamento

280.8 categoria -Machos sem muda.
Prêmios : t.o, z.o e 3.o.
281.3 categoria -Machos de 2 a 4 dentes,
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
282.a categoria -Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
283.a categoria -Fêmeas sem muda.
Prêmios: Lo, z.o e 3.0.
284.a categoria -Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.o, z.o e 3.0 •
285.a categoria - Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios: Lo, 2.o e 3.0.
Classe XLIII -

Eqüinos da raça Mangalarga.

Animais registrados
286.8 categoria 287.a categoria 288.8 categoria
289.8 categoria
290.a categoria 291. a categoria -

Machos 'de 12 a 24 meses.
Prêrriios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Machos de 24 a 36 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.
Machos de mais de 36 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.
Fêmeas de 12 a 24 meses,
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 24 a 36 meses.
Prêmios: L 0 , 2.0 e -3.0 •
Fêmeas de mais de 36 meses ,
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •

ATOS

Classe XLIV -

DO PODER EXECU'riVO

Eqüinos da raça_ Ma~galarga,

Animais não registrados:
292.3 categoria -Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.0
293.3 categoria - Ms.'Chos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.0
294.a categoria -Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.o e o.o
295.3 categoria -Fêmeas 'em muda.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o
296.3 categoria -Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: LO, 2.o e 3.0
297.3 categoria -Fêmeas de me.-is de 4 dentes.
Prêmios: Lo, 2.0 e 3.0
Classe XLV -

Eqüinos da raça Crioula do Rio Grande do Sul.

Animais registrados:
298.a categoria - Machos de 30 a
Prêmios: L 0 , 2.0
299.a categoria - Machos de 36 a.
Prêmios: L 0 , 2.0
300.a categoria - Machos de mais
Prêmios: L 0 , 2.0
301.a categoria - Fêmeas de 30 a
Prêmios: 1.0, 2.0
302.a categoria - Fêmeas de 36 a
Prêmios: 1.0, 2.0
303.a categoria - Fêmea-s de mais
Prêmios: Lo, 2. 0
Classe XLVI -

36 meses.
e 3.0
42 meses.
e 3.o
de 42 meses.
e 3.o
36 meses.
e 3.0
42 meses.
e 3.0
de 42 meses.
e 3,0

Eqüinos da raça Campolina.

Animais registrados:

304.a categoria 305.u categoria 306.a categoria 307.a categoria 30s.a categoria 309.a categoria Classe XLVII -

Machos de 12 a 24 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Machos de 24 a 36 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o
Machos de ma1s de 36 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Fêmeas de 12 a 24 meses.
Prêmios: 1.0 , 2. 0 e 3.o
Fêmeas de 24 a 36 meses.
Prêmios: 1.0 • 2.0 e 3.o
Fêmeaos de mais de 36 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o
Eqüinos da raça

Campolin~.

Animds não registradós:
310.U categoria
Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
31l.a categoria
Machos de 2 13! 4 denl es.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Machos de mais de 4 dentes.
312.a categoria
Prêmios: 1.0 2.0 e 3.0
313.a ·categoria
Fêmeas sem muda.'
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Prêmios: 1.0 , 2.0
Fêmeas _de ·2 a
Prêmios:- 1.0 , 2.0
Fême8s de mais
Prêmios: 1.0 , 2.0

314.a categoria
315.U categoria

Classe XL V111 -

e 3.?
4 dentes.
e 3.0
de 4 dentes.
e 3.0

Outras raças de eqüinos.

De "pedigree"

316.a categoria

·Machos de 12 a
Prêmios: 1.0 , 2.0
Machos de -24 a
Prêmios: 1.0, 2.0
Machos de m@is

317.n categoria

318.a categoria

24 meses.
'e 3.0
36 meses.
e 3.0
de 36 meses.

Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0

Fêmeas de 12 a 24 meses.

319.a categoria.

Prêmi~s: 1.0, 2. 0 e 3.0

320.a categoria

Fêmeas de 24 a
Prêmios: 1.0 , 2.0
Fêmeas de mais
Prêmios: 1.0, 2.0

32U1 categoria

36
e
de
e

meses.
3.0
36 meses
3.0

Puros por cruzamento,

322.a categoris

Machos sem muda.
Prêmios: ·L0 , 2.0 e 3.0
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: L 0 , 2.0 e 3.0
Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Fêmeas sem mnda.
Prêmios: 1. 0 , 2. 0 e 3.0
Fêmeas· de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Fêmea:; de mais de 4 dentes,
Prêmios: 1. 0 , 2. 0 e 3. 0

323.a categoria

324.a categoria
325.a categoria
326.a categoria

327.0

cG~tegoria

Classe XLIX 328.a categoria
329.a categoria

330.a categoria
331.a categoria
332.a categoria

333.a categoria
Classe L -

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.0
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2,0 e 3.0
MaChos de mo.•is de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Fêmeas 'em muda.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3,0
-Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,0
Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios: LO, 2.o e 3,0

Asininos da r01ça Italiana.

334.a categoria

33s.a

Asininos da raça Catalã.

categoria -

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Machos de 2 a 4 dentes,
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
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Machos de mais de 4 dentes~
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o
Fêmeas sen1 muda.
Prêmios: 1. 0 , 2.o .e 3.o
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.o e 3.oFêmeas de mais de 4 dentes.
Prêm.ios: 1.0 , z.o e 3.o

336a -ategoria
337.a categori<l!
338.3 categoria
339.8 categoria Classe LI -

340.

3

Asininos da raça Pega.

categoria

341.3 categoria
342.a categoria 343.a categoria
344.a categoria
345.a categoria Classe LI! -

Asininos da raça Brasileira.

346.a categoria
347.3 categoria 348.a categoria
349.a categoria
3so.a categoria
351.a categoria
Classe LIII -

352.3

c:õrtegoria

353.a categoria
354.a categoria
355.a categoria.
Classe LIV -

356.a categoria
357 .a categoria
358.a categoria
359.a mtegoria

lV'Iachos sem muda.
Prêmios: 1. 0 , 2.o e 3.o
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.o e 3.o
Mach9s de mai.s de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Fêmeas sem muda.
Pr%mios: 1.0, 2.o e 3.o
Fêmezs de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.o
Fêmeas de mais de 4 dente11.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.0
l\A:achos de 2 a 4 dentes.
'0
Prêmios: 1.0, 2.o e o.
Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Fêmeas sem muda.
Prêmios: l.o, 2.0 e 3."
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0' 2.0 e 3.0
Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios: l.o, 2.0 e 3.0
Muares tipo céla.
Machos com 2 a 4 dente~.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.0
Mt;~chos com mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Fêmeas com 2 a 4 dentes.
Prêmios~ 1.0. 2.0 e 3.0
Fêmeas com mais de 4 , dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Muares tipo tra·ção.
Machos com 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o
Machos com mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o
Fêmeas com 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , .2.0 e 3. 0
Fêmeas com mais de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.o
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Seção C) Classe LV -

Ovinos e Caprinos

Ovinos das raças Merinas.

De "pedigree"
360.~

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2,0 e 3,0
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: Lo, 2,0 e 3.0
Machos acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Fêmeas sem mud~.

Categoria

361.a categoria
362.a categoria
363.0. categoria

Prêmios: l.o, z.o e 3.•

Fêmeas de 2 a 4 dentes.·
Prêmios: Lo, 2,0 e 3.0
categoria -Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2,0 e 3.0

364, 0 categoria•

365.3

C!asse L VI -

Ovinos das raças Merinas.

Puros por cruzamento.

366.a categoria
367,a categoria
368,a categoria
369,U categoria

370,<1. categoria

371.0. categoria

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2. 0 e 3.0
Machos acima de 4 dentes.
Prêmios: Lo, 2.0 e 3.0
-Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Fêmeas f..ocima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.0

Classe LVII -

Ovinos da Raça Romney Marsh.

De "pedigree''

372.a categoria
373.a categoria
374.a. categoria
375.a categoria
376.a categoria
377.a categoria

Classe LVIII -

Machos sem muda.
Prêmios: J.O, 2.0 e 3.0
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: l.o, 2.o e 3.0
1\IIs:chos a-cima de 4 den}:es.
Prêmios: }.0' 2.0 e 3.0
Fêmeas sem muda.
Prêmios: J.O, 2. 0 e 3.0
Fêmeas de ~ a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Ovinos dao raçs.. Romney Marsh.

Puros por cruzamento.
378.a categoria

379.a categoria

Machos sem
Prêmios: r.o,
Machos de 2
Prêmios: r.o,

muda.
2.o e 3.0
a 4 dentes.
2.0: e 3.0
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380.3 categoria 381 3 categoria 332a. cs.•tegoria
383.3 categoria

Machos acima de 4 dentes.
Prêmios: -1.0 , 2.0 e 3.0
Fêmes·s sem muda.
}lrêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.0
Fêmeas acima de 4 dentes .
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0

Classe LIX -'Ovinos da raça Shropshire.
De "pedigree"
384.a categoria
385.a categoria 386.0 categoria
387.a categoria
388.3 categoria 389.a categoria Classe LX -

Machos sem muda.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
Machos. acima de 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 2- a 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.o.

Ovinos da raça Shropshire.

Puros por cruzamento
390.8 categoria
391.a categoria
392.8 categoria
393.0 categoria
394.8 categoria
395.8 categoria

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2,0 e 3.o.
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Machos acima de 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 .
-Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o.
-Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2,0 e 3.o.

Classe LXI -

Ovinos da raça Suffolk.

De "pedigree"
396.3 categoria
397.a

categori~

398.3 categoria
399.a categoria
400, 8 categoria 401.a categoria

Machos sem muda.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Machos de 2 a 4 derites.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Machos acima de 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas sem muda.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
Fêmeas cie 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
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Classe LXII -

Ovinos da raça Sufíolk.

Puros por cruzamento
~02.n

categoria -

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o.
I'/Iachos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: l.o, 2.o e 3.0.
Machos acima de 4 dentes.
Prêmios: ·1.0 , 2.0 e 3.o.
Fêmeas sem muda.
Prêmios: Lo, 2,0 e 3.o.
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.o.
Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2. 0 e 3.0 •

:f-03.0 categoria -

404.a

~ategoria

405.a categoria
406.n categoria

407.n categoria

Classe LXIII -

Ovinos da raça Hampshire.

De "pedigree"
408.0 categoria 409.a
410. 8

411.0
412.a
413.n

Machos sem muda.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
categoria- Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.0 ,
categoria - Machos acima de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas sem muda.
categoria
Prêmios: 1.0 , 2. 0 e 3.o.
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
categoria
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Fêmeas acima de 4 dentes.
categoria
Prêmios: 1.0, 2. 0 e 3.0 •

Classe LXIV -

Ovinos da raça Hampshire.

Puros por cruzamento
414.a categoria 415.U categoria

416.a categoria
417 ..a categoria

418.0 categoria
419.a categoria

l\1achos sem muda.
Prêmios : 1.0, 2.o e 3.o'
-Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 ,
Machos acima de 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 ,
Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1.0, z.o e 3.0 •
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: l.o, 2. 0 e 3.0 •
Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.

Classe LXIV De

Outras raças de Ovinos.

~'pedigree"

420.0 categoria
421.0 categoria
422.a categoria

Machos sem muda.
Prêmios: 1,0, z.o e 3.o.
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.a e 3.0.
Machos acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, z.o e 3.o,
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423.B categoria

Fêmeas sem muda.
Prêinios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
424. 2 categoria - Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
425 ..a categoria - Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Classe LXVI .:.._ OutraS raças de OvinOs.
Puros por cruzamento
426.a categoria 427 .a
428.B
429.n
430.a
431.a

Machos sem muda.
Prêmios : 1,0 1 2.0 e 3.0 ,
- categoria - Machos de 2 a 4 dentes,
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
categoria - Machos acima de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2. 0 e s.o.
categoria - Fêmeas sem muda~
Prêmios: 1.0 , 2. 0 e 3.o.
categoria - Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
categoria - Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2. 0 e s.o.

Classe LXVII -

Caprinos da raça

An~orá.

De "pedigree"
432.a categoria
433.a categoria
434.a categoria
435.n categoria
436.a categoria
437.8 categoria

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
-Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.o, 2.o e 3.0 •
-Machos acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3,0 •
-Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.0.
-Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
-Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: I.o, 2.o e S.o.

Classe LXVIII-- Caprinos' da raça Angorá ..
Puros por cruzamento
438.a <;ategoda ~39.a

categoria

44o.a categoria
H La ca..tegoria
i42.a categoria

t43.a categoria

Iviachos sem muda.
Prêmios: 1,0, 2,0 e 3:0.
-Machos&=! 2 a 4 dentes.
Prêmios: Lo, 2.o e 3.o.
- Machos acima de 4 dentes,
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.0 •
-Fêmeas sem muda.
Prêmios: Lo, 2. 0 e 3.0 •
- Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: L 0 , 2. 0 e 3.0 •
-Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •

:36

ATOS DO PODER EXEGU'riVO

Classe LXIX -

Caprinos da raça Nubiana.

De "pedigree"
444. 8 categoria
445.0 categoria -

446.a categoria 447. 2 categoria -

448.8 categoria 449.a categoria Classe LXX -

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2. 0 e 3.0.
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Machos acima de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2. 0 e. 3.0 •
Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2. 0 e 3.0.
Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2. 0 e 3.0 •
Caprinos da raça Nubiana.

Puros por cruzamento
450,8 categoria 4_?1.a categoria

452.2 categoria
453.8 categoria
454.8 categOria
455.a categoria

Machos sem muda.
Prêmios : 1.0 , 2. 0 e 3.0 •
-Machos de 2 a 4 dentes,
Prêmios : 1.~, 2.0 e 3.0.
- Machos acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2. 0 e 3.0 •
- Fêmeas sem muda.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
- Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , ·z.o e 3.0 •
- Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •

Classe LXXI -

Caprinos da raça Toggenbourg.

De "pedigree"
456.8 categoria
457.

8

categoria -

458.8 categoria 459.8 categoria 460.8 categoria 461. 8 categoria Classe LXXII -

Machos sem muda.
Prêmios : 1.0 .• 2.0 e 3.0.
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmio!: 1.0, 2.0 e 3.0 •
Machos acima de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas sem muda.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1. 0 , 2. 0 e 3.0 •
Fêmeas acirria de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
Caprinos da raça Toggenbourg

Puros por cruzamento
462.a categoria 463.8 categoria 464.a categoria -

Machos sem muda.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.o.
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
Machos acima de 4 dentes,
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3. 0 ,

A'fOS DO PODER EXEcdriVO

465.a categoria

466. a categoria 467.u categoria -

Classe LXXIII -

Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3,o.
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.
Caprinos da raça Murcia.

De "pedigree"
468.a categoria 469.a categoria 470.a categoria

471.0 categoria 472.a categoria 473.8 categoria -

Classe LXXIV -

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0 ,
e 3.o.
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Machos acima de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.o e 3.o.
Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3. 0 •
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1~ 0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios : 1,0 , 2.o e 3.o.

z.o

Caprinos da raça Murcia.

Puros por cruzamento
474.a cs.<tegoria

475.a categoria
476.n categoria
477.a categoria
478,0. categoria
479.{\ categoria

Classe LXXV -

Machos sem muda.
Prêmios: Lo, 2." e 3.0
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmio&: 1.0, 2."
3."
J'(l"achos acima de 4 dentes.
Pr'~mios: 1,0, 2." e 3."
Fêmeas ~em muda.
Prêmios: 1.0, 2." e 3,0
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2,0 e 3,0

•

Caprinos da n::.ça Saanen.

De "pedigree''
480.a categoria
481.a categoria

482.a categoria
483.a categoria
484.a categoria
485.3 categoria

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2. 0 e 3.'-'
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 ·
Machos E-dma de 4 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e s.o
Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1.0 ,
e 3.0
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2. 0 e 3.o
Fêmeas acima de 4 ·dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o

z.o
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Classe LXXVI -

Caprinos ('\) raça Saanen.

Puros por cruzamento

486.3 categoria
487.tl. categoria
488. 8 categoria
489.3 cZJtegoria

490.3

-c~tegoria

491. 8

c<~tegoria

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0, 2." e 3."
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmio$: Lo, 2." e 3."
1\(J:achos aCima de 4 dentes.
Prêmio.!-: !.o, 2." e 3."
Fêmeea sem muda~.
Prêmios: 1:o, 2." e 3."
Fêmeas sem muda.
·Prêmios: !.o, 2."
3."
Fêmeas acima de 4 dentes.·
Prêmios: l.o, 2." e 3."

•

Classe LXXVII -

Capd:cos da raça MambrinZ!.

De "pedigree"
492.a

cat~goria

493.a categoria
494.a categoria

495. 8 ca1egoria
496. 3 categoria
497.8 categoria

J.\,1:g,chos sem muda .
Prêmio9: L 0 , 2.0 a 3.0
Macho! de 2 a 4 dentes.
Prêmio~: -1. 0 , 2.0 e 3.0
Machos s.cim& dG 4 dentes.
Prêmio~: 1.0 , 2.0 e 3.0
Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1.0 , 2.0 a s.o
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmio~: 1.0 , 2. 0 e s.o
Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmio3: 1.0 , 2.0 e 3.0

Classe LXXVIII -

C.,_•prinos da raça Mambrina.

Puros por cruzamento
493.~

categoria -

Machos sem muda.
L 0 , 2. 0 e 3.0
I•/fachvs de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Machos acim::~ de 4 dentes.
Prêmios- 1.0, 2.0 e 3.o
Fêmeas sem muda.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
PrêmioS~: 1.0 , 2. 0 e s.o
Fêmeas acima de 4 dentes.
Prêmiot9: 1. 0 , 2. 0 e 3.0

·prêmio~:

499.a categOria

500.8 categoria
501P categoria
502. 8 categoria.

503.0 categoria
Classe LXXIX -

Outras raças de Caprinos.

De "pedigree"

504.a cdegoria

sos.a

categoria

506P categoria

Machos sem muda.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Machos acima de 4. dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0

A'rOS DO PODEfl EXECUTIVO

507,9 categoria
508.

9

509.a.

categoria
c~otegoria

Fêmeas ai!m · muda~.
Prêmios: 1.o, 2. 0 e 3.o
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmio~: 1. 0 , 2. 0 ·e 3.0
Fê me~ acima de 4 dentes.
Prêmio~: lY, 2. 0 e 3.0

Classe LXXX -

Outr':<ls raças de

Caprino~.

Puros por cruzamento

õ10. 8 categoria
511.;< categoria
512.a categoria

513.a categoria
514.a' categoria

515.a categoria -

Machos •em muda.
Prêmio!: 1,0, 2.o e 3.0
Machos de 2 a 4 dentes.
Prêmios: l.o, 2.0 e 3.0
M:>.-:::hos acima de 4 dentes.
Prêmios: 1,0, z.o e 3.0
Fêmeas •em muda.
Prêmios: 1.0, z.o e 3.0
Fêmeas de 2 a 4 dentes.
Prêmios: l.o, 2.0 e 3.o
Fêmeas lõl.cim2l de 4 dentes.
Prêmio~: 1.0 , 2. 0 e 3.0
Seção D) -

Classe LXXXI 516.a categoria

517.3 categoria
518.a categoria
519. 3 categoria

520.3 ca1egoria
S21.a categoria

ClE·sse LXXXII -

522.3 categoria
523.v categoria
524.<1 categoris.•

525. 3 categoria
526.a categoria

527. 3 categoria

Suínos

Raçe Poland China.
Machos de 5 a 10 mes~ ...
Prêmio': 1. 0 , 2. 0 e 3. 0
Machos de 10 a 15 meses.
Prêmio': 1.0 , 2.0 e 3.o
Machos acima de 15 meses.
Prêmio3: 1. 0 , 2.0 e 3.o
Fêmeas de 5 a 10 meses.
Prêmio.!!: 1.0 , 2.0 e 3.o
Fêmeas de 10 a 15 me!es.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o,
FêmeGs ecima de 15 meses.
Prêmios: 1.o. 2.0 e 3.n,

Raça Duroc Jersey.

•

Machos de 5
10 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 .
Machos de 10 a 15 meses.
Prêmios: 1,0, z.o e 3.0 .
Machos acima de 15 meses.
Prêmio~: 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 5 a 10 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3. 0 .
Fêmeas de 10 a 15 meses.
Prêmios: l.o, 2.o e 3.o.
Fêmeas acima de 15 meses.
Prêmios: l.o, 2.o e 3.o.
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Classe LXXXIII 528P categoria

529.8 categoria
530.8 categoria
S31. 8 . categori<;.• -

532.3 categoria
r533. 8 categoria

categoria

-sss.a

categoria

.534.

536. 8 categoria

SZ.7 .a categoria

538.8 cate'goria
.539.8 categoria
Classe LXXXV -540.8 categoria -

.541.a categoria .542.a categoria 543.a categoria -544.8 categoria
.54 S.a categoria• -

H~mpshirc.

Machos de 5 a 10 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Machos da 10
15 meses •
Prêmios: Lo, 2.o e 3.o.
Machos acima de 15 meses.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.o •
Fêmeas de 5 a 10 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 10 a 15 meses.
Prêmios: Lo, 2.o e 3.o,
Fêmeas acima de 15 meses.
e 3.u,
Prêmios: r. o,

•

z.o

Classe LXXXIV 8

Raça

EXEGU"r!VO

R~ça

Large Block .

Ma'Chos de 5 a 10 meses.
Prêmios: Lo, 2.o e 3/'.
Machos de 10 a 15

mese~.

Prêmios: Lo, 2.o e 3.0,
Machos acim<J de 15 mese:s.
e 3.0.
Prêmios: Lo,
Fêmeas de 5 a lO mese.!!l.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 10 a 15 mese3.
Prêmios: Lo, 2.o e s.o .
Fêmeas acima de 15 meses.
>O
Prêmios: r.o, 2.o e "•

z.o

.

Raça ,;Berkshire.
M2chos éte 5 a 10 mese~.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Machos de 10 a 15 mese!l .
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 .
Machos acima de 15 me'i.e~s.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 5 a 10 meses
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 10 a 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas a-cima de 15 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •

Classe LXXXVI.- Raça Yorkshire (La1ge White) .

.546.a categoria
S47.a categoria 548.a categoria 549. 8 categoria
55o.a categoria -

551.8 categoria

Machos de 5 a 10 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Machos de 10 a 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2. 0 e 3.o.
Machos acim~ de 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 5 a 10 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Fêmeas de 10 ~ 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2. 0 e 3.o.
Fêmeas acima de 15 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
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Cl~sse

LXXXVII -

'552.8 categoria -

.553.3 categoria -

554. 8 categoria

555.• categoria
556.8 categoria
557. 8 categoria -

Classe LXXXVIII -

.sss.a

Raça

Can~strão.

Machos de 5 a 10 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Machos de 10 a 15 meses.
Prêmios-: 1.0, 2.0 e 3.0.
Machos acima de 15 meses.
PrêmiO!: l.o, 2. 0 e 3. 0 •
-Fêmeas de 5 a 10 meses.
e s.o .
Prêmios: l.o,
Fêmeas de 10 a 15 meses.
e s.o.
Prêmios: l.o,
Fêmeas acima de 15 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.

categoria -

559.8 categoria
560.8 categoria
-561.8 c<õ.<tegoria
.562. 8 categoria

563.8 categoria

z.o
z.o

Classe LXXXIX .564.8 categoria 565.a categoria- 566.a categoria -

-567.8 categoria 568. 8 categoria .569. 8 categoria Classe XC 570.

Raça Edelshwein.

Machos de 5 a 10 meses.
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3. 0 •
M~chos de 10 a 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Machos acima de 15 mescl).
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.
Fêmeas de ~-a 10 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 10 a 15 meses.
P~êmios: 1.0 , 2.0 e 3. 0 •
Fêmeas acima de 15 mese~.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.

Raça Piáu .

I\1achos de 5 a 10 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Machos de 10 a- 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Machos acima de 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2. 0 e 3.o,
Fêmeas de 5 a 10 meses.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3,0 •
Fêmeas de 10 a 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
Fêmeas acima de 15 meses.
Prêmio~ : 1.0 , 2.0 e 3.o.

Raça Pereira.

ce.tegoria -Machos de 5 a lO meses.
Prêmios: 1,0, 2.0 e 3.0 •
571. categoria -Machos de 10 a 15 meses.
Prêmios : 1,0. 2.0 e 3. 0 •
572.8 categoria - Machos acima de 15 meses.
Prêmios: l.o, 2.0 e 3.0 •
573.8 categoria - Fêmeas de 5 a 10 meses.
Prêmios: l.o, 2.0 e 3,0,
574.a categoria -Fêmeas de 10 a 15 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3. 0 •
575. 8 categoria - Fêmeas acima de 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
3

0
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Classe XCI -

Raça Caruncho .

576.a categoria -

Mschos de 5 a 10 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3. 0 •
577. categoria - Machos· de lO a 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
578.a categoria - M2chos acima de 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
579.a categoria- Fêmeas de 5 a 10 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e s.o.
SSO.a categoria - Fême:is de 10 a 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2;0 e 3.0,
581.8 categoria - Fêmeas acima de 15 meses,
Prêmios: -1.0 , 2.0 e 3.0.
8

Classe XCII -

Raça Nilo.

58:;!.8 categoria 583.a categoria 584,lõl categoria 58S.a categoria 586.a c2tegoria 587. 0 categoria Classe XCIII 588." categoria 589. 11

categori~

590.~

categoria -

591.~

categoria -

592.'~

categoria -

593.'~

categoria -

-

Classe XCIV -

Machos de 5 a 10 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Machos da 10 a 15 meses.
Prêmios: 1, 0 , 2.0 e 3.0 •
Machos acima de 15 meses,
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0.
Fêmeas de 5 a 10 meses.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e s.o.
Fêmeas de 10 a 15 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
Fêmeas acima de 15 meses.
Raça Canastra.
Machos
Prêmios
Machos
Prêmios
Machos
Prêmios
Fêmeps
Prêmios
Fêmeas
Prêmios
Fêmeas
Prêmios

de 5 a 10 meses.
: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
de 10 a 15 meses.
: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
acima de 15 meses.
: 1.0 , 2.0 e 3.0.
de 5 a 10 meses.
: 1.0, 2.0 e 3.0.
de 10 a 15 meses.
: 1.0 , 2.0 e 3.0 .
acima de 15 meses.
: 1.0, 2.0 e 3.0 •

Outras raças.

594.ll categoria -Machos de 5 a 10 meses.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
59s.a categoria - M3chos de 10 a 15 meses.
Prêmios: 1.o, 2.o e 3.0.
-596. 2 categoria -Machos acima de 15 meses.
Prêmios: !.o, 2.o e 3.o.
597. 0 categoria -.Fêmeas de 5 a 10 meses.
e 3.0 •
Prêmios: r. o,
598.8 categoria - Fêmeas de 10 a 15 meses.
Prêmios: !.o,
e 3.0 •
599. 0 categoria -Fêmeas acima de 15 meses.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •

z.o
z.o
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Seção E) -

93

Avicultura

Art. 7.0 A Seção de Avicttltura compreenderá os galináceos, palmípedes,
colombinos, pássaros, aves ornamentais, material avícola, etc.
Classe XCV -

600.

8

categoria

601.0 categuria
602. 3 categoria
603.8 categoria 604.a categoria
605.a categoria
606. 8 categoria
607.8 categoria
603.8 categoria
609.3 categoria
610.8 categoria
611.8 categoria
612.a categoria
613. 8 categoria
614. 0 categoria

615. 0 ca-tegoria
616. 0 categoria
617.a categoria
618. 8 categoria
619.3 categoria
62 O. a categoria
621.0 categoris
622.a categoria
623. 8 categoria
624. a categoria

Galináceos.
Raças Brasileiras - Aves isoladas até 1 ano,
Prêniios: 1.0, 2.0 e 3.o.
·
Raças Brasileiras - aves isoladas acima de 1 ano.
0
0
0
Prêmios : 1. , 2. e 3. ,
Raças Brasileiras ternos de jovens ou adultos.
Prêmios : L 0 , 2.0 e 3.o.
Raças Brasileiras - quinas de jovens ou adultos.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
Raças Americanas aves isoladas até 1 ano.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Raças Americanas - aves isoladas acima de 1 ano,
Prêmios: 1.0 , 2.0 e ·3.0.
Raças Americanas - ternos de jovens ou adultos.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
l~aças Asiáticas aves isoladas até 1 ano.
Prêmios: 1.0. 2.0 e 3.0 •
Raças Asiáticas - aves isoladas até 1 ano.
Prêmios : 1.o. 2.0 e 3.o.
Raças Asiáticas - aves isoladas acima de 1 ano.
Prêmios; 1.0, 2.0 e 3.0 •
Raças Asiáticas ternos de jovens ou adultos.
Prêmios: 1. 0 , 2. 0 e 3.0
Raças Asiáticas - quinas de jovens ou adultos.
Prêmios: 1,0, 2.o e 3.o
Rz:ças Mediterrâneas - aves \soladas até 1 ano.
Prêmios: t.o, 2.0 e 3.0
Rcças !VIediterrâneas - aves isol8ldas acima de 1 ano.
Prêmios: L 0 • 2. 0 e 3.o
Raças Mediterrâneas - ternos de jovens ·JU ....:lultos.
Prêmios: 1.o 2. 0 e 3.0
Raças :r-..1editerrâneas - quinas de jovens ou ad'.llros.
Prêmios: 1. 0 2.0 e 3.0
Raças Inglêsas - aves isoladas até 1 ano.
Prêmios: 1.0 • 2. 0 e 3. 0
Raças Inglêscs - aveS isol2das acima de 1 ano.
Prêmios: 1.0, 2. 0 e 3.c
Raças Inglêsas - temos de jovens ou adultos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Raças lnglêsas -- quinas de jovens ou adultos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
R2ça•s 'Topetudas - aves isoladas até 1 <>.'110.
Prêmios: 1. 0 , 2. 0 e 3.o
Ra-ças Topetudas - aves -isoladas acima de 1 ano.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e -3.0
;Raças Topetudas - ternos de jovens ou adultos.
Prêmios: 1. 0, 2.0 e 3.0
Raçâls -Topetudas - quinas de jovens ou adultos.
PrêmioS: 1.o. 2.0 e 3.o
Raças Hamburguesas - aves isOladas até 1 ano.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
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625.a categoria
626.a categoria
·627.0 categoria

628.8 categoria
629.a categoria

630P categoria
631.8 categoria
632.a categoria
633. a categoria

634. a categoria
635.a categoria
636.3 categoria

637.3 categoria
638.a categoria
639.a categoria

640.a categoria

641.a categoria
642.n categoria
643.0 categoria

644. a categoria
645.a categoria
646. 0 categoria
64 7, n cs.-tegoria
Classe XCVI 648.a categoria 649.a categoria 65o.a categoria

651.a ·categoria

Raça-s Hamburguesas - aves isoladas acima de 1 ano •.
Prêmios: 1.0 , z.o e 3.0
Ra"Ças Hrunburguesas - ternos de jovens ou adultos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
R2.ças Hamburguesas - quinas de jovens ou s.dultos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Raça.s Francesas - aves isoladas até 1 s.11o.
Pr~mios: 1.0 , z.o e 3.0
Raças Francesas - aves isolada'S ~cima de 1 ano.
Prêmios: 1. 0 , 2. 0 e 3. 0
Ra>ças Francesas - ternos àe jovens ou adultos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Raoças Francesas - quinas de jovens ou adultos,
Prêmios: 1. 0 , 2. 0 e 3. 0
Raças Continentais - aves isoladas a-té 1 ano.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Raças Continentais
aves isoladas acima de 1 ano~
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.0
Raças Continentais
ternos de jovens ou adultos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
RS..ças Continentais - quinas de jovens ou s.odultos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Raças Combatentes - aves isoladas até 1 ano.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Rz.-ças Combatentes - aves isola-das acima de 1 <no •.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ·
Raças Combatentes - ternos de jovens ou adultos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Raças Combatentes - quinas de jovens ou sdu!tos.
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.0
Raçe:s Orientais - aves isoladas até 1 a::no.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Raças Orientais - aves isoladas acima de 1 ano,
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Raças Orientais - ternos de jovens ou :>.dultos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Raças Orientais - quinas de jovens ou adulto~.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3. 0
Raços de Aves de Luxo - aves isolads.•s até 1 ano.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Raças de Aves de Luxo - aves isoladas achna c!e 1 &.no~
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Rc..-ças de Aves de Luxo -ternos de jovens ou adultos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0
Raças de Aves de Luxo
quinas de jovens ou adultos ..
Prêmios: 1.0,· 2.0 e 3.0
Meleagrídeos.
Raças de Perus Industriais - aves isoladas jovens.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3. 0
Raças de Perus Industriais - aves isoladas adultas.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
Raças de Perus Industriais -- ternos de jovens ou adultc:->~
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.0
Raças de Perus Industriais quinas de jovens ou
adultos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0
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Classe XCVII' 652.a categoria

653.3 c:;..tegoria
654.a

cG~tegoria

-

655.3 categoria 656.3 categoria 657.3 categoria

658.3 categoria 659.3 categoria 660.3 categoria
661.0

categoriS~

-

662.a categoria
663. 3 categoria
664.3 categoria,. -

665.a categori&. 666.0 categoria
667.0 categoria

Classe XCVIII -

658. 8 categoria 669.a categoria

670.a categoria
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Pa1mipedes.
Raça<s de Patos Industriais - aves isoladas ou adultas.
Prêmios: 1.o, z.o e 3.0 •
Raças de Patos Industriais ternos de jovens ou.
adultos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Raças de Patos Industriais
quinas de jovens ou
adultos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Raças de Marrecos Industriais - aves isoladas jovens
ou a-dultas.
Prêmios: l.O, 2.0 e 3.0 .
Raças de Marrecos InduStriais - ternos de jovens ou
adultos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
Raças de Marrecos IP.dustriais
quinas de jovens ou
adultos.
Prêmios: 1.o, z.o e 3.o.
Raças de Marrecos 1\'listos - aves isoladas jovens ou
adultas.
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.0 •
Raças de Marrecos Mistos ternos de jovens Oll'
adultos.
Prêmios: 1.o, z.o e 3.o.
Raças de Marrecos Mistos
quinas de jovens vu
adultos.
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.0 •
Raç.os de Marrecos de Luxo aves isoladas, jovens·
ou adultas.
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.0 •
Raças de Marrecos de Luxo ternos de jovens ou·
adultos.
Pfêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Raças de Marrecos de Luxo·
quinas de jovens ou·
adultos.
Prêmios: 1.o, z:o e 3.o.
Raça de Ganso~ Industriais aves isoladas, jovens
ou adulta·s.
Prêmios: 1.o, 2.o e 3,0 ,
Raça de Gansos Industriais ternos de jovens ou
adultos.
Prêmios: 1.o, z.o e 3~o.
Raças de Ganso's Industriais
quinas de jovens ou·
adultos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o.
Ra-ças de G::msos Ornamentais isolados ternose quinas.
Prêmios: to, 2. 0 e 3.o.
Colombinos.
Raças de
Prêmios:
Raç2s de
Prêmios:
Raças de
Pr@mios:

Pombos Industriais - casais jovens ou adultos..
1.o, z.o ~ 3.o.
Pombos Correios - cs.osais jovens ou adultos..
t.o, z.o e 3.o.
POmbos de Luxo - ce.sais jovens ou adultos ...
l.o, 2.o e 3.o.
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Classe XCIX -

Pássaros.

671.a categoria Classe C -

Raças de Canários - aves isoladas, jovens ou adultaS.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,

Concurso de Uniformidade (galináceos e meleagrídeos) .

672.a categoria -

Lote de 10 aves da mesma raça (Fêmeas -

Raças

leves).

673.3 " cs.•tcgoriu -

674. 0 categoria Classe CI -

Lote de
Prêmios:
Lote de
Prêmios:

676.a categoria

677.

8

Lote de 10 aves da mesma raça (Fêmeas).
Prêmios: l.O, 2.0 e 3.0 •
Lote de 10 aves mestiças (Fêmeas).
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •

categoria

Classe CIII -

Concurso de Ovos.

679. 8 categoria categori~·

Classe CIV 68l.a categoria
682. 2 categoria

683.a categoria
Classe CV -

683.u categoria
Cls.osse CVI 685.0 categoria
686.a categorira

5 da mesma raça.
1.0, 2.0 e 3.0.
5 mestiços.
1.0, 2.0 e 3.0.

Concurso de pêso (galináceos com exceção de Capões).

678.3 categoria

680.a

Raças

Concurso de Capões

675.a categoria

C!z.-sse CII -

Pr-êmios: Lo, 2.o e 3.o.
Lote de 10 aves da mesma raça (Fêmeas mistas).
Prêmios: Lo, 2.o e 3.o.
Lote de 10 · Perús da mesma raça (Machos),
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.

Ovos de
dúzia Prêmios:
Ovos de
dúzia Prêmios:

galinhas - 24 ovos de mais 'de 600 gr. por
Brancos;
1.0 , 2.o e 3.o.
galinhas - 24 ovos de mais de 600 gr. por
Pardo9.
1.0 2.0 e 3.o,

Material Avícola.
Demonstreções com incubadoras mecânicas.
Demonstrações com criadeiras artificiais.
Demonsrts.ções com apetrechos avícolas.
Concl.!rso de material para embalagem.
ApreMmtação de material para transporte de aves e ovos.
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.0,
Pintos de 1 dia.
Lote de
Prêmios:
Lote de
Prêmios:

100
1.0,
100
1.0 ,

pintos
2.0 e
pintos
2.0 e

Seção F) -

da mesma raça (Raç2s leves),
3.0.
da mesma raça (Raças mistas).
3.0 •

Apicultura

Art. 8.0 A Seção de Apicultura compreenderá: Abelhas domésticas
criadoo no país, produto de apicu.ltura, material apícola, etc.

ATOS DO PODEH.

Çlasse CVII -

Abelhas .
Abelhas exótic~s.
Prêmios: 1.0 , 2. 0 e 3.0 ,
Abelhss ns.donais, meli:Ponas e trigonas.
Prêmios: 1.0, 2.0- e 3.0 .

687.3 categoria
688. a categoria

Mel.

C!&"Sse CVIII -

689.a categoria

Mel de fávos e seções.
Prêmios: 1,0, 2.0 e 3.0.
Mel centrifug:õ~do, líquido e granulado.
Prêmios· l.o, 2.0 e 3.0.

690. 3 categoriZI
Classe CIX -

Produtos de Mel.

691. 3 categoria -

Classe CX 692.a

c~tegoria

693-A. 3 categoria

Classe CXI -

694.

Hidromel, cemomel, vinag!"e, licores, doces e pães de
mel etc.
Prêmios: 1.0 ; 2.0 e 3.0 •

Cêra .

693. a categoria

3

()7.

EXECUTIVO

categoria -

695. 3 categoria -

Classe CXH 696.3 categoria -

Cêra Vírgem fundida pelo caiar solar ou artificial.
Prêmios: 1. 0 , 2. 0 e 3.0 . ·
Cêra a•lveolada (fávos artificiais).
Prêmios: 1.0 ; 2.0 e 3.0 •
Treba•lhos em cêra (ceroplâstica) velas de cêra, etc
Prêmios: 1.0 , 2.o e 3.o.
IVIaterial apícola.
Colméias, centrífugas, prensas e_ materiais de fabricação
nacional.
Prí?mios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Herbâdos, quadros anat€.micos, etc., sabre a utilidade
das abelhas.
Prêmios : 1.0, 2.o e 3.o.
Livros sôbre -apicultura-.
Livros nacionais sôbre diVulgação. ensino ou trabalhe:.
sôbre doenças da~ abelhas.
Prêmios : 1.0 ·, z'.o e 3.0.

Cunicultura

Seção G)

Art. 9.
A Seção de Cunicultur:t compreenderá : coelhos· nacionais e estrangeiros criados no país, peles, produtos etc.
0

Classe CXIII 697. 3 categoria

698.8 categoria
699.3 categoria

700.3 categoria
701.3 categoria

'l02.a

categoria~

Raças de pêlo curto Chinchila.
Prêmios : 1.0,
Castor.
Prêmios: 1.0,
Havana-.
Prêmios: 10.'
Branco·.
Prêmios: 1" O",'
Alasca.
Prêmios: 10 '
Outras cores.
Prêmios: 1,0,

.
.
.

Castorrex-.

2.0 e 3.0.
2.o e 3.o.
2.0 e 3.0·.
2.0 e

a.o.

2.0· e 3P,
2.0 e 30

131.837- Cal. de Leis- Vol. IV
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Classe CXN

Raças de pêlo médio.
Gigante de Flandres.

703.a. categoria

Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
704.a categoria

Gigante de Normândia.

705.8 categoria

Prêmios: 1.0, 2.0 e 3. 0 ,
Branco de Bouscat;
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.

706.3 categoria

Branco de Viena.
Prêmios: 1. 0 ,
e 3.o.
Chinchila.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
Outras raças.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.o.

z.o

707.0 categoria
70S.a categoria
Classe CXV -

709.3

Raças de pêlo comprido.

categoria

710. ·categoria
8

Classe CXVI

711. 8 categoria

Angorá.
Prêmios : l.o,
Outras raças.
Prêmios: Lo,

z.o
z.o

e

s.o.

e 3.o.

Peles de coelhos.
Peles preparadas e outros produtos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •

Seção H) -

Piscicultura -

Caça e Pesca

Art. 10. A Seção de Piscicultura compreenderá : peixes ornamentais,
de valor industrial, quer de criação de amadores, quer de profissionais, e produtos de caça e. pesca.
Classe CXVII 712.8 categoria
713.a categoria
714.a categoria
715.8 categoria Classe CXVIII 716.a categoria
717 .a categoria
Classe CXIX -

718.6 categoria
719.a categoria
720.a categoria
72La categoria

Peixes ornamentais.
Peixes ornamentais,
Prêmios : L 0 , 2.0 e
Peixes ornamentais,
Prêmios: L 0 , 2.0 e
Peixes ornamentais,
Prêmios : 1.0 , 2.0 e
Prêmios: 1.0 , 2.0 e
Peixes ornamentais,

brasileiros, de profissionais.
3.0 •
brasileiros, de amadores.
3.0 •
estrangeiros, de profissionais.
3.0 •
3. 0 •
estrangeiros, de amadores.

Peixes para indústria.
Peix~s de
Prêmios:
Peixes de
Prêmios:

valor industrial, de profissionais.
1.0 , 2.0 e 3. 0

•

valor industrial, de amadores.
1.0 , 2.0 e 3.0.

Peixes de criação de valor ornamental e industrial.
Peixes ornamentais, de criação, de amadores,
Prêmios: 1. 0 , 2. 0 e 3. 0 •
Peixes ornamentais, de criação de profissionais.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3. 0 •
Peixes de valor industrial, de criação de amadores.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3. 0 •
Peixes de Valor industrial, de criação de profissionais.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3. 0 ,
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Classe CXX -

722.

8

Plantas aquáticas linófiias.

categoria

723.8 categoria
724.8 categoria
125.a categoria
Classe CXXI '.726.a categoria
727.8 categoria

728.8 categoria

729.8 categoria
Classe CXXII -

730.a categoria
731. a categoria

Classe CXXIII -

732.a categoria
733.8 categoria

Classe CXXIV -

·734,

8

735.a
736.a
·737,a
.738.a
'739.a
74o.a
"741.U
742,8
743.a
744.3
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Plantas aquáticas linófilas
Prêmios: l.o, 2.o e 3.o.
Plantas aquáticas linófilas
Prêmios : L 0 , 2.0 e 3. 0 •
Plantas aquáticas Iinófilas
Prêmios: Lo, z.o e 3.o.
Plantàs aquáticas linófilas
Prêmios:· 1.0, 2.0 e 3.0 .

nacionais, de amadores.
nacionais, de profissionais.
exóticas, de amadores.
exóticas, de profissionais.

Concurso de aquários.
Conjunto de aquários, de profissionais,
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Conjunto de aquários de amadores.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •
Aquário ma1s perfeito em conjunto, de profissionais.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3. 0 •
Aquário mais perfeito em conjunto, de amadores.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
Aves silvest!:es.
Aves silvestres de criadeiros de amadores.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Aver::. silvestres de criadeiros, de profissionais.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 .
Iv:Iamíferos silvestres ,
Mamíferos silvestres de criadeiros de amadores.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3. 0 •
Mamíferos silvestres de criadeiros de profissionais.
Prêmios : L 0 , 2.0 e 3.0 •
Caça e Pesca .

categoria- Conservas finas em azeite, tomate e outros condimentos.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0 •
categoria
Conservas em sal (enlatadas).
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0.
categoria - Pei:xes conservados secos, salgados ou defumados.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 .
categoria
Couros, peles e artefatos.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3. 0 •
categoria
Penas e artefatos.
Prêmios: l.o, z.o e 3.0.
categoria
Chifres e artefatos.
Prêmios : 1.0, z.o e 3.0 •
categoria
Esponjas ·e artefatOs.
Prêmios: 1.0, z.o e 3.0 .
categoria
Corais e artefatos.
Prêmios : 1.0,
e 3.0 ,
categoria
Madrepérolas e artefatos.
Prêmios.: 1.0,
e 3.o.
categoria
Adubos,
Prêmios : Lo,
e 3.0 .
categoria
óleos.
3,0.
Prêmios : 1.0,

z.o
z.o
z.o
z.o

•

A'ros· DO PODER EXECUTIVO

100
745.a categoria

746.8 categoria

Produtos químicos.
Prêmios : ~. 0 , 2.0 e. 3.0 •
Artes aplicadas.
Prêmios : ~. 0 ;. 2.0 e 3.0.
~ericicultura

S.eção I)_ -

~rt. 11.
A Seção d.e Sel"içicultura consistirá na ap1·esentaçãp de "bomby::tmori" nas diferentes fases de sua criação, de fios de seda, mostruário::. etc,

Classe CXXV -

Casulo3.

747.a .categoria -

Casulos s9focados de quaisquZ!r :r_aças, coloração e forma,
como prova d_e uniformidade, rendimento e fiaçã~,
~m.ostras d_e 1 quilo no mínimo.
Prêmios : 1.0 ; 2.0 · e 3.0.

Classe CXXVI 8

categoria -

8

categoria

748,

749.

Fios.
M·eadas de fio ~ru, alvejado e tinto.
Prêmios: 1.0 , 2. 0 e 3.0 •
C::.rretéis com fio cru, alvejado e tin~o.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ·•

Classe CXXVII -

750.

8

categoria -

Concurso de mostr:u_ários.
"Stand" m.elhor

Seção ] ). Classe CXXVIII -

apresen~a,d_q.

Bovinos rústicos

Tôdas a.s raças.

Puros por cruzamento .

. 7Sl.a categoria

752.

8

categoria

753.a categoria 754.8 categoria
755.a categoria
756.a categoria

Machos até 2 dentes,
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Machos de 4 dentes.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Machos de mais de 4 dentes.
Prêmios; 1.0, 2. 0 e 3.0 ,
Fêmeas até 2 dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o.
Fêmeas de 4 dentes.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.o.
Fêmeas de mais de 4 dentes.
Prêmios: 1. 0 , 2.0 e 3.o.

Seção K) -- Ovinos rústicos
Classe CXXIX -

Tôdas as raças_.

Puros por cruzamento

757, 3 categoria_
758.8 categoria
759.8 categoria
76o.a categoria

Machos sem muda.
Prêmios : 1.0, 2.0 e 3.0.
Machos de 2 a 4. dentes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.o.
Machos acima de 4 dentes_.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Fêmeas sem muda.
Prêmios : 1.0, 2.0 .e 3.o.
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761.a categoria

162.a categoria

Fêmeas de 2 a 4
Prêmios: 1.0 , ·2,0
Fêmeas acima de
Prêmios: 1.0 , 2.0

Seção L)
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dentes.
e 3.0 •
4 dentes.
e 3.0 •

Concursos divérsos

A ri:, 12, Esta Seçã-o tompreender"á : concUrso d'e vacas leiteiras, con·
cursos de animais gordos e ·concurso de trátadores e ordenhadores.
Classe CXXX -

Concurso de vacas leiteiras.

Art, 13, Poderão ser inscritas no concurso vacas de quaisquer raças, de
"pedigree"- ou puras por cruzamento.
Art. 14. As vacas devGrão achar-!le em lactação no mínimo 15 dias e no
màiimo 180 dias, antes do inicio do concürso,
Art, 15, As vacas deverão apresentar aspecto clínico de boa saúde e
com provas r;egativas de Brucelose e Tuberculose,
Art. 16. As vacas inscritas no concurso deverão entrar no recinto da
Exposição 5 dias antes da inauguração desta.
Aft.. 17. O coilcll'rs·o de vacas leitein:s será julgado por uma Comissão
des·ignada p-ela Comissão Executiva Central.
Ai"t. 18. Encerrado a· recebimento, serão tôdas as vacas submetidas a
rigorosa o·rdenha durante 24 horas, e assim preparadas para o concurso que
deverá se -iniciar 8 horas depois da última ordenha.
Art. 19. As vac·as se'râo submetidas a duas ou três ordenhas completas
-por dia, em botas previamente determ,inadas. durante 3 dias, sendo o leite
de cada ordenha pesado e anaiizado para determim:.ção da percentagem de
gordura.
Art. 20 .. As vacas serão divididas em 2 grupcs, um para as n:ças Guernsey, Jersey e seus cruzamentos, a outra para as demais e seps cruzamentos.
Parágrafo único. As categorias serão em número de duas para cnda grupo,
uma de vacas até segunda cria e com 5 anos no máximo, e outra de terceira
cria, para cima, com qualquer idade.
Art: 21. Os ordenhadores deverão usar vestes brancas e gorro da
mesma cor.
Art. 22.

Serão feitas as seguintes classificações para cada categoria :

1.0 Quantidsde de leite.
Prêmios : 1.0 , -2.o e 3.o,
2.0 Quantidade global de gordura.
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 ,
3,0 Percentagem de gordura,
Prêmios : 1.0 , 2.0 e 3.0 •
Art. 23. Nenhuma vaca pod2rá ser premiada desde que a prcdução
media diária, durante o concurso, seja inferior a 10 quilos, bem como fica
estabelecida a percentgge!n mínima de 3,5% p<:~ra a classificaçãO do inciso 3. 0
do artigo anterior.
Classe CX:itXI -

Concurso de_ bois gordos.

Art. 24. Os ani.mais inscritos no Concurso de bois gordcs secão subdivididos em sub-classes e categorias.
1. 9 Sub-dasse - Raças Europ·éias de corte ou mestiços de~sas raças.
1.a categoria
Vitelas de menos de 2 anos (baby beef).
2.~ categoria -'-- -Novilhos de 2 a 4 anos.
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2. 3
3. 8
4.a
3.a
5 ...
6.a

Sub-classe - Raças Nacionais ou mestiços dessas raças.
categoria - Vitelas de menos de 2 anos (baby beef),
categoria - Novilhos de 2 a 4 anós.
·
Sub-classe - Raças Indianas ou mestiços dessas raças.
categoria
Vitelas de menos de 2 anos (baby beef).
categoria - Novilhos de 2 a 4 ano.s.

Art. 25. Em qualquer das sub-classes só será permitida a inscrição delotes de 4 animais da mesma categoria.
Art. 26. O concurso visará especialmente o tipo frigorífico e o julgamento será feito em duas etapas :
a) apreciação dos anirriais em pé;
h) contrôle da carne.

§ L0

Na primeira fase do julgamento os lotes serão classificados em 1.0 ,

2. 0 e 3.0 lugares.
§. 2.0
A Comissão Julgadora poderá ainda conferir prêmios de menção
honrosa, se julgar conveniente.
0
!i 3.
Só será feito o contrôle de carne entre os lotes que tenham obtido
os três primeiros prêmios de cada categoria.
§ 4.0 Os lotes sàmellte serão escolhidos, definitivamente, para colocação
em 1. 0 , 2. 0 e 3.0 lugares, após os julgamentos feitos antes e depois de abatidos.
Art. 27. Os proprietáriOs dos animS>is abatidos ,serão indenizados pel::!
Comissão Executiva Central, pelo. preÇo corrente do mercado de gado de corte.

§ 1.0 A pedido do expositor, exclusivz.1mente para a -sua orientação pessoal, sem qualquer efeito para o julgamento e clG~ssificação e sem responsabilizar-se por qualquer indenização, a .Comissão Julgador!l p.....-l.erá h•zer o contrôlc da carne de qualquer outro <1nimal dos lotes não clmsificados nos três
primeiros lugares de cada categorb.

Art. 28. Para contrôle dr, éarne a Comissão Julgadom retificará inicialrr:er.te a classificação das -cc. :cassa-s, segundo os padrões de exportação intf.r·
nacionS>l e o seguinte:
a) a relação entre pêso vivo e o pêso morto ou seja o rendimento total
da ca<ne;
b) relação entre os quartos posteriores e a-nteriores;
c) apuração e classificação da ca-rne em suas diversas categoriô.<s de 1.a,
z.a e 3!';
d) rendimento de cada umn dessas categorias e percentagens respeCtivas;
e) distribuição da gordt;ra externa, interna e intersticial;
f) apreciação dos diversos pedaços d,e carne, levando-se em constdc3ração
o pêso, o aspecto, a textura e a degustação;
g) apreciação da-s massas musculares quanto à côr, consistência, tam:::mho,
fcrn.,_a, espessura e ao mesmo tempo a delicadeza do grão;
h) relação entre o esqueleto e o rendimento da c&<rne;
i) pêso das peças principais dos subprodutos;
j) pêso do couro.

Art. 29. Os prêmics em dinheiro serão atribuídos aos lotes de 1..0 prê·
mio que se colOcz.rem em primeiro lugar (campeão), em segundo (vice-c~m
peão) e terceiro lugar.
A;t. 30. O SEcrifício dos animais para o contrô!e d:::.< carne será feito ê.m
luga·r- R:.:;ropriado, cem assistência da.s pessoas interessadas, que não poderão. entretz..nto, par qualquer forma, intervir nos tr~balhos da Comissão Julgadora.
Art. 31. O córte da carcassa para apuração das diferentes categoria:> de
cerne, será o comumente adotado pe_los m:::.•tadouros frigoríficos.
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Art. 32. Aos lotes que obtiverem 1.0 , 2.0 e 3.0 lugares, na aprecia-ção
dos animais em pé, serão conferidos diplomas e placas com inscriçÕ€s referentes aos prêmios.
Classe CXXXII -

Concurso de suínos gordos.

Art. 33, Os indivíduos inscritos no concurso de suíno~ gordo!! c;erâo divididos em duas sub-classes e 5 categori::.•s, a saber:
1 ° Sub-cl~sse - Raça.s exótic:;.s e meStiços dessas raças abrangen·io também .os produtos do cruzamento das raças exóticf,•s com os tipos naciunrd~.

1.a categoria
Animais de tipo gordura, para porcos até 12 ••eses.
2. 8 CG.•tcgoria Animais de tipo misto, (carne e gordura) pata- percas
até 9 meses.
3. 3 categoria - Animais de tipo carne (bacon), para porcos até 8 meses.
2.a Sub-classe: - Tipos naciono<Ís e· seu!! mestiços,
'4.s. categoria - Animais de tipo gordu:ra, parao porcos até 12 meses.
s.a c:o.ltegoría - Animais de tipo misto (carne e gordura) par3 por-:os
até 9 mese~,
ou

Art. 34. Os lotes serão constituídos de 4 animais que poderão ser machos
desdé que não estejam prenhes.

fem~as

Art. 35. O julgamento será feito em duas etapas:
apreciação dos animais em pé;
apreciação das carcassas.

a)
h)

§ 1. 0 Na primeira fase do julgamento serão classificados em primeiro,
segundo e terceiro lugares os lotes que estiverem em melhores condiçõ2s para
concorrer ao contrôle de carcaças.
§ 2. 0 A classificação final só será estabelecida • após o estudo das carc2ças, escolhendo-se os 5 lotes campeões, de acôrdo com as categorias previstas no art. 33.
Art. 36. Aos lctés c8.mpeões serão conferidos os pr@mios constantes da
relação de prêmios dêste regulamento.
Art. 37. Os proprietários dos lotes de animais abatidos para os respectivos contrôles serão indenizados pela Comissão Executiva Central e pelo
preço da carne que estiver vigorando no dia da matança.
Art. 38. O sacrifício dos animais para o contrôle da carne será feito
em lugar apropriado. com a assistência das pessoas interessadas, que não poderão, entretanto, por qualquer forma, intervir nos tràbalhos- da Comissão
Julgadora.
Art. 39, Os cortes das carcaças para a conveniente apreciação serão
variáveis de acôrdo com as finalidades em vista; adotando-se os seguintes :

a) o comum para o tipo gordura:
h) o standard Pork Cuts, Chicago, Style, para o tipo misto (carne e
gordura);
c) o "Wiltshire Side" para o tipo carne (bacon).
Art. 40. Para o contrôle das carcaças a Comissão Julgadora determinará
inicialmente o seguinte·:
a) relação entre o pêso vivo e o pêso morto O)J seja o rendimento;
h) porcentagem de carne e de gordura;
c) proporção de carne das diversas categorias;
d) apreciação da qualidade da carne e da gordura.
Classe CXXXIII -

Concurso de tmtadores e ordenhadores.

Art. 41. Realízar-se-ão concursos para tratadores de animais, visando
a formação de homens capazes de dispensar aos animais os cuidados inerentes
às lides comuns da criação e ao .preparo de espedmes para a:;: ExposiçõeS.
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:§ 1;0 .Os concursos pam tratadores compreenderão as principais especxes
de a'nimais, objetivando-se condições gerais ao tratamento de animais e aB
particulares a cada espécie.
§ 2.0 As condições. dêsses. concursos ficam a cargo da sub-comissão encar-

regada de promovê-los durante a Exposição, criando-se categorias para as
segUintes espécies :
a) tratadores de bovinos;
b) tratadores de eqüinos;
c) tratadores de suínos;
d) tratadores de ovinos e caprinos.

Art. 42, Será efetuado concurso para ordenhadores, tendo em vista
melhorar as condições da ordenha.
Parágrafo único, As condições dêste concurso ficam também a cargo
da respectiva s'ub-comissão.
Classe CXXXIV -

Outros concursos.

Art. 43. Na Exposição poderão ser realizados outros concursos, a juízo
da Comissão Executiva Central, que os fará anunciar com antecedência, divulgando ao mesmo tempo as bases para sua renlização.
Art. 44. Para cada concurso haverá uma Comissão Julgs.dora designada
pela Comissão Exacutiva Centrei.
Art. 45.

Para êsses concursos também serão conferidos prêmios a critério

da Comissão Executiva Central.

Art. 46.

Os julgamentos dêsses concursos também seúlo públicos e

im~.pe!áveis.

Seção P.f) -

Produtos de Dri[Jem Animal

Art, 4 7. A Seção de Produtos de Origem Animal compreenderá : a-rtigos alimentares, industriais e de utilidade, fabricaáos com matéria prima
nacional.
Cla·sse CXXXV -

1." categoria
2." categoria
3.• categoria
<J .•a

categoria

S.• categoria
6." categoria

Leite e derivados.
Leites conservados.·
Prêmios: 1.0 , 2.0 e s.o.
Leites fermentados.
Prêmios : 1.0 , 2.0 e s.o.
Manteigas e cremes.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Queijos e ·requeijões.
Prêmios : 1.0 . 2.0 e 3.0.
Caseína alimentar ou ir:dustrial e seus derivados,
Prêmios : 1.0. 2.0 e 3.o.
Outros produtcs do leite,
Prêmios: 1.0 , 2.0 e 3.0 •

Classe CXXXVI trição animal).

7.8 categoria
8. a. categoria

-9.a categoria

Carne e derivados (exc ... w

Carnes eulatada:s, salgadas, defumadas, etc.
Prêmios : 1.0 • 2. 0 e 3.0 •
Produtos de salsicharias e embutidos.
Prêmios : 1.0. 2.0 e 3.0
Gorduras em geral : toucinho, banha, sebos, óleos,
garina, etc.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0 •

mar~
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12."'~

categoda

13.n categoria

14.n categoria
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Extratos ·e farinhas de ca~ne,
Prêmios: 1. 0 . 2. 0 e 3.o.
Fâneros : l"âs, pelos, sed&s, unhas, chifres, etc.
Prêmios : 1.0 . 2.0 e 3.0.
Couros, p-ehs e artefatos.
Prêmios : 1. 0 , 2.0 e 3.o.
Adubbs,
Prên:ios: 1.0 , 2."0 e 3.0.
Produtos diversos.
Prêmios: 1. 0 , 2. 0 e 3 °·
Seç.:io N) ~ Fo:!."ragens

Art. 48.
:

A Seção de Fcrmgens cc.r.pre"'nderá as seguintes classes e

categori~s

.

Classe CXXXVII -

-

categoria

:2.a categoria

3." categoria

Plantas vivas.

Gramíneas.
Prêmios: 1.0, 2.o e 3.0.
Leguminosas,
Prê-mios : 1.0. 2.• e s.o
Outras plantas.
Prêmios : 1.0, 2.o e 3,0.

Classe CXXXVIII _:_ Sementes e plantas forrageiras.

4." categoria

s.•

categoria

6." categoria Classe CXXXIX
7~n

categoria

e.•

categoria

9.• cotegoria

lO.a categoria
ll.a categoria

12.8 categoria
·13.n categoria

14.8 categoria

Gramí:neDs.
Prêmios: 1.0, 2.0 e s.o.
Leguminosns,
Prêmios : Lo. 2.0 e 3.0.
Ou tias plantas.
Prémios :· 1. 0 • 2.0 e 3.o,
~

Produtos de origem vegetal e animal.

Fenos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0,
Silagem.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Palhas.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
l?.aízes e tubérculos.
Prêmios: 1,0' 2.0 e 3,0,
Sementes e grãos.
Prêmios : 1.~, 2.0 e 3.0.
Farelos, tortas e farinhas.
Prêmios: 1.0, 2.0 e 3.0.
Produtos de matadouro.
Prêmios: 1,0, 2.0 e s.o.
Diversos.
Prêmios: 1.0, 2.0 e

s.o.

:tasse CXL -

Coleções, herbários e mostruários.

"15.a categoria

Grarriínea!>.
Prêmios: 1°, 2.0 e 3.0.
LegumiDosas.
Prêmios : 1. 0 , 2.0 e 3.0.
Outras plantas.
Prêinios: 1.0, 2.0 e 3.0 •

16.a categoria
17.acatcgoria -
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CAPÍTULO III
FUNCIONAMENTO

Art. 49, A visitação pública à Exposição só será permitida após o ato
inaugural, exceto nos dias de julgamento em que a entrada será franca.
Art. 50. Será cobrada a entrada de Cr$ 1,00 por pessoa,
§ 1.0 Terão em_ qualquer caso entrada franca : os expositores e seus re~
presentantes, o pessoal . de serviço, os corpos docentes e discentes de instiw
tuiçôes de ensino que solicitarem permissão para visitar o certame até às 12
horns, os menores de 12 anos acompanhados e tôdas as pessoas munidas de
ingresso permanente fornecido pela Comissão Executiva Central.
§ 2.0 Antes da inauguração só será permitida a entrada às pessoas que
tiverem ingressos especiais, exceto nos dias de julgamento.

Art. 51. A Exposição será franqueada ao púolico das 9 e meia às 19
horas, podendo prolongar-se a mesma a juízo da Comissão Executiva Central
Parágrafo umco. Fora dêste horário, só terão entrada os expositores,
seus prepostos e empregados.
Art. 52. Podem concorrer à Exposição : criadores, industriais c comerdantes das classes que constituem as divisões contidas no Capítulo TI.
§ 1.0 Será facultado aos industriais e comerciantes de artigos que se
relacionem com a pecuária a montagem de ''stands", · para exibição de seus
artigos e produtos, os . quais não concorrerão a prêmios, a menos nos casos
especificados e previstÓs no regulamento,
§ 2. 0 Êstes expositores custearão tôdas as despesas de instalação para
seus mostruários, correndo também por conta dos mesmos a demolição e
remoção dos "stands" de mostruários, logo após o encerramento do certame.
§ 3.0 Nenhum "stand" será construído, sem que os respectivos "croquis"
sejam previamente aprovados pela Comissão Executiva Central.
Art. 53. Nenhum animal ou produto será admitido à Exposição sem
qlie esteja previamente inscrito pela Comissão Executiva Central.
Parágrafo único. Para efeito de inscrição os interessados deverão procurar formulários imPressos que são encontrados no Departamento de Produção
Animal, nas diversas repartições dêste Departamento, e nas sedes das Comissões Regionais.
Art: 54. O:o pedidos de inscrição e local serão recebidos até 2 de
junho de 1944, pela Comissão Executiva Central, no ·Departamento de Produção Animal, à rua da Baía n. 0 570, 3.0 andar, Belo Horizonte.
Art. 55·. Os formulários deverão ser integralmente preenchidos com letra
clara e legível sem o que não serão considerados.
Parágrafo único. Nêsses formulários deverão os interessados declarar se
os produtos expostos destinam-se ou não à venda, a fim de constar no
catálogo.
'
Art. 56. Cada expositor só poderá inscrever no máximo 20 animais.
Parágrafo único, Excetua-se a representação avícola cuja quota ficará a
critério da Comissão Executiva Central.
Art. 57. A Comissão- organizadora providenciará no sentido de evitar
a inscrição e embarque de animais sem o conveniente preparo ou mesmo sem
predicados que os recomendem.
. Art. 58. A inscrição é inteiramente gratuita e assegura ao expositor
o di.-eito de vender os animais expostos, facultando ainda a distribuição de
informações impressas ou datilografadas referentes a êsses animais.
Ar~. 59,
Nenhum animal das raças Holandesa, Schwyz, Normanda,
Jersey, Devon, Red Polled, Hereford. Polled Angus, Shorthorn, Charolesa,
Caracú~ Inglêsa de Corrida, Arabe, Mangalarga, Crioula, Ovinas, em geral 1
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poderá ser inscrito nas categorias de "pedigree". sem a apresentação do respectivo certificado de registro. emitido pelas associações de registro genealógico
que mantêm contrato com o Ministério da Agricultura ou por entidades oficiais
que realizavam êsse serviço antes da instituição daquelas associações,
Parágrafo único. O certificado a que se refere o presente artigo poderá
ser substituído por uma declaroção feita no verso do boletim de inscrição por
urna das entidades já previstas.
Art, 60. Os direitos mencionados no art. 58 são extensivos aos demais
expositores que, entretanto, não poderão, em hipótese alguma, desfalcar os
mostruários em exibição.
Art. 61, A Comissão Executiva Central fará imprimir um catálogo geral
da Exposição com tôdas as indicações referentes aos animais,
Parágrafo único. O mesmo catálogo conterá a relação total dos expositores e produtos, de tôdas as Comissões e sub-comissões- encarregadas dos
trabalhos da Exposição e dos juízes.

CAPÍTULO V
TRANSPORTES

Art. 62. Os animais e os produtos se:ão transportados para o certame
(ida e volta) por conta do Govêrno Federal.
Parágrafo umco. Os tratadores e suas bagagens assim como as forragem
que acompanham os animais pertencentes a criadores particulares terão igualmente transporte por conta do Govêrno da União,
Art. 63. A Corhissâo Executiva Central promoVerá, Por todos os meios
no seu alcance, facilidade no transporte de. modo a .que o mesmo se faça
com segurança e rapidez, procurando cercar os animais de tôdas as garantias_
Art., 64-, Todos os animais e produtos que se destinarem à Exposição
deverão ser consignados à Comissão Executiva Central.
Parágrafo único. Para facilidade do serviço, deve a referida Comissão
ser avisada previamente por telegrama dos embarquzs efetuados.
Art ~ 65. Os animais destinados à Exposição deverão ser acompanhados
de tratadores em número· suficiente e munidos do indispensável material de
asséio.

CAPíTULO VI
POLÍCIA SANITÁRIA E ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA

Art. 66. Os animais destinado!> à Exposição devem ser examinados por
veterinários designados pela Comissão Executiva Central ou Comissão Regional, e só embarcarão acompanhados de um certificado sanitário, firmado por
\·eiterinário indicado por uma dessas Comissões.
§ 1.0
Do certificado em aprêço constará o bom estado sanitário dos
animais, bem como a não existência no lugar de procedência de doença
contagiosa nos 30 dias anteriores ao embarque.
~ 2. 0
Tratando-se de anim<~is procedentes do estrangeiro ficam os mesmos
sujeitos às exigências do regulamento da Divisão de Defesa Sanitária Animal.
Art, 67. Os animais serão examinados ao entrarem no recinto da ExpoSlçao por um veterinário da Comissão Auxiliar de Veterinária que autorizará
a entra da no mesmo.
Art. 68, Os animais atacados ou suspeitos de doenças contagiosas não
serão admitidos no recinto da Exposição, providenciando a Comissão Executiva
Central quanto ao seu destino conveniente.
Art. 69. Durante o período da Exposição os animais terão assistência
veterinária, dirigida e exercida pela Comissão Auxiliar de Veterinária que porá
em prática as medidas necessárias.
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§ .1:0 Nenhum medicamento p'oderá !:êr r:.tinistrado a qualquer aninül sein
o consentimento do profissional encarregado do serviço.
§ 2. 0 Não se tratando de doença infecto-contagiosa e com à prévia auto-rização da Comissão Auxiliar de Veterinária, os animais poderão ser tr-atadOs
por profissional de ·confiança do pr_oprietário.
Art. 70. A Comissão Central não se respons·aDilizará pelos danos ·sofridos pelos animais, seja em conseqüência de acíde"ntes, molésti<~s, ou oütr·a
qualquer circunstância que se verifiquem durante, antes ou depois do Certame.
Art. 71. Fica expiessamente proibido o ingresso no recintO d-2 qualquer
animal não inscrito na Exposição.
Art. 72. As Comissões E:r.ecutivas Regionz.is providenciarão pa;a que
seja feita a d'<!Sinfecção de vagões, boxes, etc., que s2rvirem pai:"a transporte
de animais destinados à Exposição.

CAPÍTULO VII
MANUTENÇ.:\0 E 1\EC:SEIMENTO DE ANIMA!S E MOSTRUÁRIOS

Art. 73. Os animais que se destinnrem à Exposição serão recebidos desde
8 atê 3 dias antes da data da in:':mguraçã.o.
§ 1.0 Os animais que procederem de pontos distantzs, poderão, a juízo
da Comissão Executiva Central e co'm prévio consenthnerito desta, ter êsse
prazo antecipado até 15 di2s.
§ 2.0 Os animais que chegarem upós ·o prazo a_cima estipul<:dó serão
recebidos, porém, não concorrerão a prêmiOs.
§ 3.0 Os mostruários serão recebidos e OrganiZados desde 15 dias até 48
horas autes da inaugunição do certame.
R 4-.' 0 O recebirn&nto de produtos, máquinas, adubos, forrageP..s, diversos,
só será feitp at6 3 di<"!.S antes da in.:mguração oficiaL
Art. 74. Nel-,hur,, .animal será admitido rio recinto da Exposição, sem
·que sejam satisfeits.s as exigências dêste regulamento e sem que tenha um
·responsável direto perante <:~ Comissão Executiva Central.
A~·t. 75.
Os animais sem o co.nveniente preparo ou bravios serão recolhidos em local apropaado, e o seú proprietário cientificado no seatido de
proVi.dencinr o seu imediato retôrr:o.
Art. 76. Só f.:er:lo admitidos os animeis que se <:<presenta'rem munidos
de cabrestos, buçal ou elementos que c:.Ssegurem sua perfeita contenção.
Art. 77. Uma vez admitidos na Exposição serão os nnimais levs.dos paru
o lo"cr:l que lhes fôr destinado, de onde não poderão ser mudados.
;:] 1.0 Do local ·que lhes competir os animais só poderã-o saio para o
de{lf:le, cu exercício Ílas horas próprias que forem determinadas péla Comissão
E1>ecutiva Central.
§ 2.0 As aves inscr.itas receberüo 110 2<to da inscrição anéis ou marcas
invicl:ilveis.
'8 3.0 E' vedado ao expodtci· retirar das gaiolas, sem .prévia autorização
e sob qualquer pretexto, qus.lqu2r ave ·exposta.
Art.- 78. Os ovos colhidos no recinto da Exposição serão de propried:.'!de
desta, e finda a qual szrâo doados 'a uma instituição de ca;:id2.de, depois de
convenientemente inu-tilizados para a incubação.
Art. 79. Desde o momento do recebimento, os animais ou p'rodUtos ex·
postos ficam sob a direção d'-'1 Comis<:ão Executiva Centr8.l, não podendo os
<;)Xpositores retirá-los antes do encerramento do Certame.
Art. 80. Os tratadores e empregados dos expositores, bem coino os em·
pregados de ba:rs, rest2.urantes, etc . ficam sob a 'direção da Comiss:5.o Executiva 'Central, a cujos membros deverão 'todo o respeito e ac:;.tamento de ordens,
relativas a serviços que lh8s estiverem detos.
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P~rágrafo único..
Os tratadores obrigam-se a estar: devidamente trajados na hora de freqüência da Exposição bem como a zelar pela perfeita
manutencão dos animais, cOnduzí-los a desfi!~, etc.
AJ.:t_.~ 81. A alimentação- dos anim&is ficará a cargo da Comissão Executive.
Centrai durante o período da Exposição.
§. 1.0 Em horas certas, determinada_s_ pela Comissão Executiva Central,
d_eyem os tratadores se apresentar s.o almoxarifado, a fim de receber a p::çãc
dos animais sob a sua responsabiiidaàe.
S 2.° Fora das horas· determinadas pela Comissão não se1·á feib entrega
de formgens sob qualquer pretexto.
§ 3. 0
As. rações serão determinads.s e. calculada3 por uma comissão assim
como as horas para a sua distribuição, sendo as mesmas entregu_es pelv
almoxarifado aos tratadores.
Art. si. O tratamento dos anima_is que cheg_arem a~ltes do prazo indicado correr0. por cont<J. e responsabilidade do expositor.

CAPÍTULO VIII
JULGAMENTO

Art. 83. Todos os animais e prcdutos eXpostos dentro da classificaçãv
constante do capítulo Il, do presente regulsmento, serão julgados por comissões
previamente designadas pela Comissão Executiva Central.
Art. 84. Essas comissões s~rão compOstas de 3 membros preferentemente
técnicos.
Art. 85. Q. veredictum é inapelável.
Art. 86. Os julgam.entos serão públicos, exceto para as aves, (levendo os
assistentes manter-se afastados do local em que se realizarem, a fira de não
pertubar os trabalhos dos juízes.
Art. 87. As aves serão julgadas pelo processo comparativo, obedecendo
o "standard" americano de perfeição, exceto as brasileiras e outra·s não men~
danadas no mesmo que serão julgadas de acôrdo com o critério estabelecido
pela Sociedade Brasileira de Avicultura, observando-se, entretanto, todos os
itens relativos às declassificações parciais e gerais.
Art. 88. Não é obrigatória s. apresentação de "pe(jigree" para os suínos_
e aves de tôdas as categorias.
Art. 89 . Os trabalhos de julgamento terão início 3 dias antes da
ina1.1guração oficial da Exposição.
Parágrafo único. Para isso os juízes designados pela Comissão Executiva Central deverão <!-Presentar-se à mesma, 4 dias antes da data inaugural
do certame.
Art. 90. O desacato a qmllquer membro das comissões julgadoras po!'
um dos expositores ou seus prepostos, implicará na retirada imediata de seus
animais e na proibição de concorrer a qualquer ExpoSição Nacional de Animais
:pelo prazo de 3 anos.
Art. 91. O resultado do julgamento será afixado junto ao animal ou
p;.:oduto premiado.
Art. 92. Sempre que um animal premiado fôr conduzido a desfile,
deverá levar em lugar visível o distintivo do prêmio que lhe foi ccnfer-ído.
Art. 93. Os animais procedentes do estrangeiro e os de propriedade dos
Governos Federal, Estadual ou Municipal', não concorrem aos jÍllgamentos.
,Art. 94. O julgamento dos ~mimais será feito pelo processo comparativo.
Art .. 95. Ficam fora de concurso todos os produtos nascidos ou criados
nos Estabelecimentos oficiais e que forem adquiridos por partic_ulares ..
Art. 96. Ficam fora de concurso as_ fêmeas em gestação muito adian·
t~da, qt,~a_nd_o_ a. conformação do animal estiver visivelmente. prejudicada a ponto
de dificultar o julgamento ..
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Ar.t, 91-. As Comissões julgadoras tomarão em consideração tanto quanto
possível as indicações dos boletins de inscrição porém se tiverem dúvidas sôbre
a exc.~tidão das mesmas 6 referentes a qualquer animal ou objeto exposto.
poderão, dei:..:ar de julgar, submetendo a ,questão à apreciação da Comissão
Executiva Central que resolverá a dúvida.
Art. 98. Não serão conferidos prêmios a animais que já tenham sido
premiados em Exposições Nacionais anteriores, excetuando-se os inscritos em
categorias superiores.
Art. 99. Não serão conferidos prêmios a expositores de material avícola,
ficando a sua concorrência limitada a demonstrações,
Art. 100. As Comissões julgadoras não poderão criar outras categorias,
nem dividir as estabelecidas por êste Regulamento.
Art. 101. Os expositores e seus empregados não poderão ser JUizes nas
Seções em que apresentarem quaisquer produtos de sua propriedade ou criação.

Art. 102. Os trabalhos de julgamento encerrar-se-ão com tempo neces··
sário a serem os resultados conhecidos no dia da inauguração.

CAPÍTULO IX
PRÊMIOS

Art. ·103. A Comissão Executiva Central conferirá os prêmios constantes
clêste Regulamento, de acôrdo com a classificação das Comissões de julgamento.
ArL 104. Os prêmios mencionados neste Regulamento consistirão em
placas e diplomas com inscrições de campeão, reservado campeão 1.0 , 2.0 e
0
3. prêmios, ·excetuando-se os prêmios especiais, para os quais são reservados
prêmios em dinheiro .
Art. lOS. Em cada raça haverá um campeão e um reservado campeão,
a cujos prêmios concorrerão todos os primeiros prêmios, de tôdas as categorias,
podendo o segundo prêmio da categoria de campeão cOncorrer ao prêmio
ReServado Campeão.
Parágrafo único. Só poderão concorrer aos títulos de Campeão e Reservado Campeão das raças que possuem registro, os animais de "pedigree".
Art. 106. Não serão conferidos prêmios de campeonato para bovinos,
cujas idades forem inferiores a 15 meses, idem para eqüinos cuja 'idade seja
inferior a 30 meses.
Art. 107. Nas classes intituladas "Outras Raças" não haverá Campeões
ou Reservados Campeões, atribuindo-se sàmente 1.0 , 2.0 e 3.0 prêmios e
menções honrosas.
Art. 108. As comissões de julgamento poderão deixar de adjudicar um
ou mais prêmios em cada categona, inclusive o de "Campeão da Raça", desde
que não enContrem animais ou produtos dignos de merecê-los.
Art. 109. As comissões julgadoras poderão atribuir menções honrosas
aos animais cu produtos das diferentes categorias, cuja apresentação ou qualquer particularidade os destaquem dentre os outros de sua categoria, que não
tenham sido premiados.
Art. 110. A Comissão Executiva Central aceitará qualquer objeto artístico ou importância em dinheiro que os governos, sociedades, institutos ou
particubres, queiram conferir a uma determinada classe ou categoria da XI"
Exposição Nacional de Animais e Produtos Derivados·.
Art. 111. Serão ccnfer~dos prêmios a conjuntos que tenham no mínimo
4 indivíduos. exceto para aves e eqüinos de que serão aceitos ternosr:
!:i 1. 0 O máximo para lotes de bovinos e eqüinos será de 6 anim~is' e
para aves de 5.
§ 2. 0
Os lotes poderão ser constituídos de machos e fêmeas conjuntamente ou de animais do mesmo sexo.
§ 3.0 - Os lotes de suínos serão constituídos de 4 animais, podendo compor.se de animais do mesmo sexo ou de machos e fêmeas.
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Art. 112. Além dos prêmios referidos nos artigos anteriores, a Comissão
Executiva Ceritral conferirá os seguintes :
Cc$
Holandesa, preta e branca ........... .
Schwyz ............................ .
Polled Angus ....................... .
Ao
Ao
Hereford . , , ............ , .... , . , . , , ..
Ao
Charolesa , , ........... , .. , .. , .... , ..
Ao campeão da Raça Shorthorn .. , ...... , .. , ...•. , . , , , . , , .
Ao campeão da Raça Caracú . , , ......... , . , , , , .... , , , , , . ,
Ao campeão da Raça Devon ... , ......... , .. , ..... , ..... , ,
Ao campeão da Raça J ersey .. , ....... , . , .. , ......... , , , , ,
Ao campeão da Raça Holandesa, vermelha e branca . , , . , ...
Ao campeão da Raça Guernsey . , . , .. , ......... , , , .. , , •• , ,
Ao campeão da Raça Simmenthal . , ... , , . , .. , .. , .... , .. , . ,
Ao campeão da Raça Flamenga ....... , .... , ......... , ... .
Ao campeão da Raça Normanda . , ..... , . , ............... .
Ao c8mpeão da Raça Red-Polled .................... , ... , .
Ao campeão da Raça Mocha Nacional ................. , , .
Ao campeão da Raça Gyr ..... , .. , .................. , .... .
Ao ca_mpeão da Raça N ellore . , , , , , . , ... , . , ... , , , .... , , . , .
Ao campeãô da Raça Guze:rath . , , ... , ......... , , . , .... , , . ,
Ao campeão da Raça Indubrasil . , , . . . . . ......... , . , , , . , , ,
Aos reservados campeões das raças : Holandesa, preta e branca
Schwyz, Polled Angus, Hereford, Charolesa, Shorthorn,
Caracú, Devon e Jersey , .... , . , ................... , . ,
Aos reservados campeões das raças : Holandesa, vermelha e
branca, Guernsey, Simmenthal, Flamenga, Normanda, RedPolled, Mocha Nacional, Gyr, Nellore, Guzerath e Indubrasil ..................... -· .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A melhor vaca da raça de corte .... , , .. , , , . , ... , . , , , .. -.. .
A melhor vaca da raça leiteira .. , , .. , , , , , . , ...... , , ...... .
A melhor vaca da raça mista .. , .... , ............ -. , .. , .. , ,
Ao melhor conjunto de reprodutores de "pedigree" de raça de
corte . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · · · • · · · · · · · · · · · · • · · ·
Ao melhor conjunto de reprOdutores de raça mista ou leiteira de
"pedigree" ........ , ................................ .
Ao m7Ih_or conjunto de reprodutores puros por cruza e raça
le1teua ........................... · · · · · · · · · •'• · · · · · · ·
Ao melhor conjunto de reprodutores puros por cruza e de raça
de corte ........................................... .
Ao melhor conjunto de reprodutores das raças Gyr, Nellore
e Guzerath ..............................•....... , , • ,

Ao

P.o

Animais -rústicos -

2. 000,00
2.000,00
2. 000,00
2. 000,00
2.000,00
2. 000,00
2.000,00
2.000,00
2. 000,00
1. 000.00
1.000,00
1. 000,00

1.000,00
1. 000,00
1.000,00
1 000,00
1.000,00

1. 000,00
1.000,00
1. 000,00
1.000,00

500,00
1. 000,00
1. 000,00
1.000,00
2.000,00
2. 000,00
1.000,00
1.000,00

1. 000,00

Rep-roduto-res

Prêmios para os melhores conjuntos das seguintes raças :
Shorthorn , ....• , ....... , , ....... , ... , .........• , , . , .. , ,
Polled-Angus ........................................•...
Devon
Hereford ... , ...... , .......................• , , .....•• , , .
Sch\•;yz ........... , .............. , ..... , ..•....... , .. , . ,
J ersey , , ..... , ...... , . , .. , .................... , . , .. , , , ,
Hols•ndes<~, preta e branca -. ... ,.,,., ........• , .•• ,,,,, •..
Car2cu
...... , , , , ....... , ... , .......... , ....•.•..•...•
IIA:ocho . nacional ....... , ....... , ..•.•. , , .••.•.... , •• , , •••

500,00
500.00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
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Indubrasil

._ ....••..............•.• , •..•..• _~ •..........

Gyr ......••.•...• ····••••••• •·· .........••......••.•... •
Ne1lore • • .••••• , •.••••.••.••.•.•.•••••.••.....•...•.•. ,
Guzerath , , . , . , ... , , .. , . , ..............•. , .. , ....•.. , ..

5.00,00
500,00
500,00
500,00

Bois Go:·das (Conjuntos, prova de cepo)

Ao primeiro coloca-do . ,.. , .. , ............•.................
Ao segundo colocado
Ao terceiro co! ceado .... , ..........•..... , ........... _•.....

800,00
500.00
300,00

Vacas Leiteiras (para cada· categoria)
A vaca que se colocar em l,0 lugar na proya. de quantid-a-d.e
À v.aca que se col_o_co;.-r em. 2.. 0 lugar na prova de quantidade
À vac"' que se colocar em. 3.0 luga'I" na prova de c;vantidade
A melhor manteig:u,eir:a ..._........._:· ............................ .
À vaca cujo leite apr~senta.r maior porcentagem em mr-rtéria gtaxa

600,00
250,00
150,00
600,00
250,00

Eqüinos
Ao campeão da raça Mangalarga ......................••.
Ao campeão da raça Cz.mpolina ...... ." .. , •.............••
Ao campeão da raça Crioula . ." ........................•.
Ao campeão da raçn Árabe ........... , . , ................ .
Ao campeão da raça Inglêsa de corrida ........... , . , , .. , ..
Ao campeão da. raça Percheron •.. , .......... , ........... .
Ao campeãq. da :raç~ Anglo~Árabe ............ , .. , ......... .
Ao reservado campeão da r:>tÇa Mangc;•larga , .•.. , .;. ......... .
Ao reservado cam.peão da raça Campolina , •............ , , .
Ao reservado campeão de raça Criouia . , ......• , . , ..... , , .
À melhor égua de rz-ça Mangalz..rg-a ........... , .. , .. , .
Ao melhor conjunto de raça Exótica .......... , , . , ........ .
Ao melhor conjunto de raça Mangalarga ... , ......•.......
Ao melhor conjunto de raça CriOula ....•• , ••••• , .• , ...•.• ,
Ao melhor conjunto de raçZI Campolina , . , ...... , ·. , ...•.._.. .

2·. 000,00
2' 000,00
2' 000,00
1.000,00
1.000,00
1. 000,00
500,00
1. 000,00
1. 000,00
1. 000,00
500,00
500,00
500,00
500.00
500,00

Asininos
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

campeão da raça C.ata·!ã ........... , ................. , .. ,
campeão da raça Italiana .. , ........ , , ....... , ......_.... .
campeão da raça PégZ~ ........... , ...... , ........... .
campeão da raça Brasileim ........ _..... .- ............ , •... , .
melhor conjunto de asininos nacionais ................. , .

750,00
750,00
750,00
750.00
500,00

Muares

Ao melhor muar, do tipo de sela

........... , .
Ao melhor muar do tipo de tração . , ..... , .... , . , ...... , .

500,00
500,00

Ovinos
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

can1peão dc:t- raça Medna .. , . , . , ......... , ..........•...
campeão da raça Romney-Marsh .... ,_ ..... _..........._, ...............
campeão da raça. Shropshire ... _.... ···········-···., ... _...... .
campeão da raça Suffolk ...... ,·, .................... ·················
campeão da raça Hf.mpshire •.... , . , . , ,_ ._ .......•.. , ._ ..._....

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00.
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Ovinos Rústicos
Ao melhor conjunto das seguintes raças:
Merina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , ..
Romney-marsh , .. , . , , . , ......... ,
Shropshire . . , ... , ... , ..... , . , ....
H&mpshire . , ....... , ............ ,
Suffolk . . ................. , . , . , , , .

, ... , . , . , ... , ... , , . , ..
.. , ........ , . , , , , .... ,
, ............ , , . , .... .
.. , ........ , , ... , , ... .
, .. , . , .. , . , . , . , ..... , .

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

Caprinos
Ao
Ao
Ao
'Ao

campeão
campeão
campeão
campeão

da
da
da
da

raça Toggembourg ............. , . ,
raça Nubhma ... , . , . , , . , . , •. ; .....
raça Saanen , ............ , , . , .. , ,
raça Angorá ....... , .. , . , .. , . , , .. ,

. , . , , ..
, ......
. , .. , ..
.... , ..

.
.
,
,

200,00
200,00
200,00
200,00

campeão da raça Duroc-Jersey .. , .... , .... , , .......... .
cs.mpeão da raçs, Poland-China ..... , ....... , ....... , .
campeão da raça Hampshire .. , .......... , .. , ... , . , .. .
campeão da raça Berkshire .. , , , , ... , ..... , .......... ,
campeão da raça Large Black . , .... , .. , , . , , , , ... , ... .
cs•mpeão da r aço.• Y orkshire ( Large White) , .... , . , .... .
campeão da raça Edelshwein , , , , .. , . , ..... , ...... , .. , ..
campeão da raça Canastrão ....... , . , ... , , , , . , , . , . , , . ,
campeão da raça Piau . , , . , , , . , , ... , , .. , ..... , .... , , .
cz..mpeão da raça Pereira .... , , . , , . , . , ........ , . , , . , , .
campeão da raça Caruncho . , , . , ............. , ... , .... .
campeão da raça Nilo ...... , ... , , , . , ... , ... .--... , .. , . , .
campeão da ra-ça Canastra .... , , . , .. , . ·....... , ..... , , ..
melhor conjunto de raça N~cio~al . , ... , , . , , .. , , ....... ,
melhor conjunto de raça Exótica , , .. , . , .. , .. , . , , .. , , , . ,

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
300,00
300,00

Suínos
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

Suínos (Prova de cepo)
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

melhor
melhor
melhor
melhor
melhor

conjunto tipo gordura (exótico) , , .. , , , , . , , , , . , ..
conjunto tipo mixto (exótico) , ... , , . , , , . , , , , , , , , ,
conjunto tipo carne (exótico) , . , , ... , .. , , . , , .. , ,
conjunto tipo gordura (nacional) ... , . , , , , . , , . , , .
conjunto tipo mixto (nacional) .... , ........... .

500,00
600,00
700,00
500,00
600,00

Avicultura
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

campeão da raça Leghorn Br~>.'llca .. , . , , .. , , ... , , , ... , . ,
campeão da raça Rhodes Island Red , ...... , .. , . , . , .. , .
campeão da raça Plymouth Rock Barrada . , . , , .. , .. , . , ..
campeão da rs. ça Barbuda Brasileira ............ , , . , ..
ce.mpeão da raça Ligth Sussex . , . , .. , . , , .. , . , , . , , .. -.,.
melhor macho -de peru industrial .......... , .. , .... , . , .
melhor lote de uniformidade, de perus . , , .. , , , ... , , ... ,
melhor lote de uniformidade, \de ga·lináceos das raças leves
melhor lote de uniformidade, de galinãceos, raças mixtas

300,00
300,00
200,00
200,00
200,00
300,00
500,00
300,00
300,00

Concurso de pêso
Aos lotes detentores dos primeiros prêmios das categorias 67ó e
677 (por ·categoria) . , .. , . , . , , .. , . , , , , .. , .. , ... , . , , , . ,
131.837 -

Col. de Leis -

V oi. IV

300,00
F.

8
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Concursá de Capões
Aos lotes detentores dos primeiros prêmios das categoria~ 674
e 675 (por categoria) ............................... .

200,00

Pintos de um dia
Ao melhor lote das raçq.s leves
Ao melhor lote das raças mixtas

300,00

300,00

Apicultura
Ao melhor "stand" apresentado .................... , .. , , ..
Classe CVII Abelhas exóticas, 1.0 prêmio .... , ......... ,
Classe CVII - Abelhas nacionais, 1.0 prêmio , .. , .. , , , . , , ..
Class~ CVIII Mel em ÍSNos ou seções, 1.0 prêmio , , .. , ....
Clz:.ss@' CVIII - Mel centrifugado, líquido ou granulado,
1. 0 prêmio .......... ·. , , . , , .. , . , . , , . , .... , .......... .
Classe CIX - Sub-produtos do mel - 1.0 prêmio .... , . , . , .
Classe CX - Cêra virgem - 1.0 prêmio .................... .
Classe CX - Cêra alveolada - 1.0 prêmio ............... .
Classe CXI - Material apícole 1.0 prêmio ..... , , . , ... , .
Classe CXI - Herbários, quadros anatômicos, etc. - 1.0 prêmio
Cla-sse CXII Livro;, nacionai~ sôbre divulgação, ensino ou
tr&•balho sôbre doenças de abelhas .............. , ... , .. ,

300,00
150,00
100,00

100,00
150,00
100,00
100,00
150,00
200,00

100,00
100,00

Cunicultura :
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

melhor
melhor
melhor
melhor
melhor

coelho_ de pelo curto ............... , ... , ... , .. .
coelho de pelo médio . . . . . . . . . . . . . ... , , . , .. , ..
coelho de pelo comprido . . . . . . . . . .... , ... , ... .
conjunto de pelo curto ......... , . , , , . , .. , .. , .. .
conjunto de pelo médio ..... , ..... , . , . , , . , ..... .

100,00
100,00
100,00
300,00
300,00

Piscicultura :
A cada um dos· detentores do 1.0 prêmio e 2.0 prêmio das categorias 712 a 721, respectivamente 200,00 e ........... .
A mais perfeita e mais completa exposição de peixes, aquários
e plantas aquáticas, de piscicultares amadores , ........ .
A mais perfeita e mais completa exposição "de produtos e subprodutos da industrialização do pescado ............... .

100,00

300,00
300,00

Sericicultura:
Aos detentores dos 1.0 ; 2. 0 e 3.0 premtos das Categorias 747
a 750, respectivamente de Cr$ 500,00 - 300,00 e ..... .

200,00

Concurso de ordenhadores :
Ao 1.0 coloc.ado
Ao 2.0 colocado
Ao 3.0 colocado

.................................. •.• .....

300,00
200,00
150,00

Concurso de tratadores :
(Para cada espécie prevista no art. 41 e seu § 2.0 )".

Ao 1.0 colocado
Ao 2.0 colocado
Ao 3.0 colocado

. , .... , . , ... , . , ........•.•.. , ..•.......•••

300,00
200,00
150,00
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CAPíTULO X
VENDAS

Art. 113. A XI Exposição Naciom~l de Animais e Produtos Derivados
terá caráter de ExPosição-Feira.
Art. 114. Durante a Exposição será permitido aos expositores venderem
particularmente seus animais ou artigos ou submetê-los aos· leilões que se realizarão em horas e dias previamente <Jnunciados pela Comissão Executiva
Central.
Parágrafo único. Os leilões só terão início três dias após a inauguração,
Art. 115. Sempre que um expositor efetuar qualquer venda direta
deverá comunicá.. Ja por escrito à Comissão Executiva Central, a fim de que
esta anote a transferência.
Parágrafo único. Para que esta venda se torne efetiva deverá o têrmo
de transferência ser assinado pelo comprador e vendedor ou seus procuradores.
Ari. 116. As v~ndas em leiHlo serão ·realizadas por um ou mais leiloeiros oficiais, escolhidos pela Comissão Executiva Central, aos quais caberá
uma comissão de 5 %.
§ 1.0 Pêstes 5 % metade será paga pelo comprador e a outra metade
pelo vendedor.
§ 2.0
Quando se tratar de animal pertencente ao Govêrno, a comissão
será apenas de 2 1/2 o/o e correrá por conta exclusiva do comprador.
Art, 117. Será facultado aos expositoreS fixarem os preços mínimos
de seus animais submetidos em leilão,
Art. 118. Os lances ináximos nos leilões serão garantidos com pagamento imediato de um sinal correspondente a 20 % do valor da compra, que
reverterão em benefício do vendedor, descontada a quota do leiloeiro, caso
o comprador não -efetue o resto do pagamento e desista da compra dentro
de 48 horas.

CAPÍTULO XI
~TIR.I\DA

DOS ANIMAIS E PRODUTOS

Art. 119. Terminada a Exposição todos os animais e produtos expostos
deverão ser retirados dentro do prazo máximo de cinco dias.
Parágrafo único. Decorrido êsse prazo a Comi~são Executiva Central não
será responsável pelos atos nem pelas despesas dos animais ou produtos que
não tiverem sido retirados,
Art. 120. A retirada dos animais ou produtos do recinto só será per~
mitida com autorização escrita da Comissão Executiva Central.
Parágrafo único. No ato do recebimento dessa autorização deverá o
proprietário passar o coffipetente recib.o à Comissão.
Art. 121. A Comissão Executiva Central só aceitará para suas exposições permanentes os mostruários ou partes dêstes desde que os expositores
façam prévia declaração escrita e que os artigos dêsses mostruários convenham
a tais exposições,
·

CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 122, A Comissão Executiva Central poderá permitir a instalação
de restaurantes, bars, cafés, diversões, etc., dentro do recinto d'o certame, mediante condições que estipular.
Art. 123. As despesas das instalações referidas no artigo anterior cor-rerão por conta exclusiva dos concessionários, que se obrigam a aceitar o local
que lhes fôr designado e a apresentar à aprovação da Comissão Executiva
Central os planos das referidas instalações.
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Art. 124, Os concessionários das instalações em apreço só poderão
cobrar ao público, pelas mercadorias à venda, preços de uma tabela prêvia·
mente ·aprovada pela Comissão Executiva Central.
Parágrafo único. Os que infringirem a tabela aprovada terão sua licença
imediatamente cassada.
Art. 125. Os tratadores e empregados ficam proibidos de fazer barulho
e ajuntamentos que prejudiquem a boa ordem da Exposição.
Art. 126. E' expressamente proibida a manutenção de inflamáveis ou
produtos corrosivos, sem· a devida licença da Comissão Executiva Central.
Art. 127. Tôdas as pessoas··que estiverem dentro do recinto da Exposição ficam sujeitas ao presente regulamento, qualquer que seja a sua qualidade
ou função.
Art. 128. A Comissão Executiva Central não se responsabiliza pela eficácia dos produtos veterinários expostos.
Art, 129, Os casos omissos no presente regulamento serão reSOlvidos pela
Comissão Executiva Central.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944. -

DECRETO N.O i5.343 -

DE

Apolonio Sales.

12 DE ABRIL DE 1944

Anula o Decreto n,0 12.363, de 10 de maio de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei D.. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica anulado o Decreto número doze mil trezentos e sessenta e
três (12. 363) de dez (10) de maio de mil novecentos e quarenta e três
( 1943), que autorizou Caetano Cancelier a pesquisar carvão mineral numa
área de novecentos e cinqüenta hectares (950 ha) em terrenos situados entre
os rios Minador, Laranjeiras, Hipólito e Júlio, no distrito e município de
Orleans, do Estado de Santa Catarina.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 15.344 -

DE

12 DE ABRU.. DE 1944

Renova a autorização co"nleiida pelo Decreto n. 0 6. 764, de 30 de janeiro de
1941 ao cidadão brasileiro Alberto Pereira Pinto para pesquisar galena, ba··
rita e associados no município de També, Estado de Pernambuco

O Presidente da Repúblic8!, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica renovada a autoriza•ção conferida pelo Decreto número
seis mil setecentos e sessenta e quatro (6. 764), de trinta '(30) de janeiro de
mil novecentos e quarent8! e um ( 1941) ao cidadão brasileiro Alberto Pereira
Pinto para pesquisar ga•lena, barita e associados em terrenos de. propriedadC'
de Faustino Gouveia, Paulino Borba e José Batista, nos imóveis denominados
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Engenho Pwaíso, Engenho Pará e Fazenda Vilão, município de També, do
Estado de Pernambuco, numa· área de quinhentos hectares (500 ha), delimitada por um retângulo tendo um vértice a mil e cem metros ( 1. 100 tn), no
rumo magnético quarenta e três graus e trinta minutos sudeste (43° 30' SE)
do ponto em que a divisa da Fazenda Vilão e Engenho Pará encontra a do
Engenho P<>.<raíso e cujos lados têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2. 500. m) e vinte graus nordeste
(20° NE); dois mil metros (2.000 m) e setenta graus noroeste (70° NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. ;3..0 O título da: autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ ·5. 000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento d&> Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art.

4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.345 -

DB 12 DE ABRIL DE 1944

Autoz·iza o Orfanato D. Silvério a pesquisar mica, minério de níquel, acres,
caulim e quartzo no mu:rJicípio de Astolio Dutra, do Estado de Minas Geraís
O Presidente da República>, usando da a-tribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o Orfanato D. Silvério ao pesquisar mica, minério de níquel, acres, caulim e quartzo no lugar denominado Sítio da Mina,
da F'azendn da Graminha, no distrito de D. Euzébia, município de Asto1fo
Dutra·, do Estado de Minas Gerais, numa área de onze hectares, dois ,,:;,re,; e
quarenta centiares (11,0240 ha) delimitada por um polígono tendo um vér··
tice à diStância de cento e trinta metros ( 130 m) no rumo ma·gnétiêo cinqüenta e nove graus quinze minutos nordeste (59° 15' NE) do encontro nordeste (NE) da ponte na Estrada Municipal Astolfo Dutra-Graminha sô0te o
córrego ds.· rv!ina e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos ms.ognéticos: cento e sessenta e qtiatro metros (164 m), n:inta
.s cinco grcus, quinze minutos nordeste (35° 15' NE), duzentos e vint~ metros
(220 m) qua•renta e cinco graus quinze minutos nordeste (45° 15' NE) cento
e noventa metros ( 190 m) oitenta e sete graus e trinta ·minutos ·gordeste
( 87° 30' NE). trezentos e doZe metros ( 312 m) vinte e um graus tr!nt.:l mi·
nutos sudeste (21° 30' SE), trezentos e setenta metros (370m), oite!lt8. e um
graus trinta minutoS noroeste ( 81° 30' NW). duzentos e dez metros 1 210 m),
c..itent<>.• e um graus quarenta e cinco minutos sudoeste (81° 45' SVV), <.:.•té o
ponto de partida .
Art. 2.0 Esta antorizaçã_o é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas .
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O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica

ó@ste Decreto, pagará a taxa de t1·ezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio. da Divisão de Fomento da Produção Mine<:al do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogaom·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência· e 56.0 da

República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 15.346

-DE

12

DE ABRIL DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ayrard Alves Siqueira a pesquisar hica no "!mnicípio de São Manuel, do Estado de Minas G~rais
O Presidente da Repúblicfll, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74,. letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o ddadão brasileiro Ayrard .Alves Siqueira a
pesquisar mica, numa· área de dezOito hectares ( 18 ha), situada no lugar denominado fazenda da C;;.dweira, distrito e município de· São Manuel. do E:>tado de 1\/Iin.;:.s Gerais, área es~a delimitc>.da por um quadrado de quatrocentos
e tri11ta metros ( 430 l11), de lado que tem um vértice a mil trezentos e dezenove metros ( 1. 319 m), no runmo magnético cinqüenta e um graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (51° 45' SW) da confluência dos córregos
Lambari e São I\11anuel. e os lô.dos, convergentes nesse vértice e a partir dêle,
com os seguintes rumos magnéticos: sessenta e três gra·us noroeste ( 63° NVV)
e vinte e sete graus sudoeste (27 SW).
A1·t. 2. 0 Ests autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogs.m-se as disposições em contrário.
Rio de ]8:neiro, l2 de abril de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 Ua
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.347

-DE

12

DE ABRTI.. DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel José Campos a pesquisar rmnerzo ele
ferro no município de Betim, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985; de 29
de ja.neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel José Campos a
pesquisar minério de ferro no lugar denominado Grota do Pere_ira, na fazenda
do CS~pão, si~uado no distrito e município de Betim, do Estado de Min3.s Ge-
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rai!, numa área de quinze hectares e dezessete ares (15,17 ha), delimitada
por um polígono tendo um vértice no marco do Pico do Quilombo Doce e os
lados, a Partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magné~
ticos: cento e vinte e oito metros (128 m), sessenta e nove graus nordeste
t 69° NE); quatrocentos e quarenta e nove metros (449 m), dois gr2>us nordeste (2° NE); cento e quarenta e dois metros ( 142 m), setenta e oito
graus noroeste (78° NW); quatrocentos e vinte e oito nietros (428 m), quatro
graus e trinta· minutos sudeste ( 4° 30' SE); cento e noventa e sete metros
l197 m), sessenta graus sudeste (60° SE) até' o ponto de partida.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos
digo de Minas.

r·O

Có-

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut.êntic~
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00). e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Forilento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

RevogE)m-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de _abril de 1944, 123.0 da !ndependêncic{ e 56.' da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa!les.

DECRETO N. 0 15.348

-DE

12

DE

ABRIL DE 1944

Autoâza o cidadão brasileiro Alexandre Siciliano Júnior -a pesquisar calcáreo,
ar4ila .e asSoczados no município de ltapeva, do Estado de São Paulo
O Presidente da República•, .usando da atribuição que lhe cOnfere o are
tigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica a-utorizado o cidadão brasileiro Alexandre Siciliano Júnior
pesquisaT calcáreo, argila e associados, numa área de cento e oitenta e oito
hectares, cinqüenta e cinco ares e onze centiàres (188,5511 ha), situa-da no
loca-l denomins.<do Ribeirão Tamanduá e Barba de Bode, distrito e município
de Itapeva, do Estado de São Paulo, e delimitada por um polígono irregula1
que tem um vértice a mil metros ( 1. 000 m) no rumo verdadeiro trinta e seis
graus sudeste (36 SE) da confluência do córrego do Bagre com o ribeirão
do Tamanduá, afluente do :do Ts.•quaTi-Guassú, e cujos lados, a partir do
vértice considerado, têm: mil seiscentos e sessenta m:etros (1.660 m), oitenta
e nove grcus e trinta minutos noroeste ( 89° 30' NW), dois mil metros
(2.000 m) três graus e trinta minutoS sudeste (3° 30' SE), trezentos e quarenta metros (3.40 m), cinqüenta e quatro graus nordeste (54° NE), mil quinhentos e sessenta metros (1.560 m), três graus e trinta minutos noroeste
(3° 30' NW), mil metros (1.000 m), oitentf} e nove graus e trinta minutos
sudeste ( 89° 30' SE)' dois mil
setecentos metros (2. 700 m)' dez gra•US €1
trinta minutos sudeste ( 10° 30' SE), quatroLRntos e dez metros ( 410 m),
oitenta e seis graus sudeste (86° SE), dois mil novecentos e setenta metros
(2.970 m), dez graus e trinta minutos noroeste (10° 30' NW),
<-~

e

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos <~O Código de Minas,

120

A'rDS

DO PODER

EXECU'l'IVO

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que s·erá uma ·vfa autênti::St
dêste Decreto, pagaorá a taxa de mil oitocentos e noventa cruzeiros (Cruzeiros 1. 890,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento ri.s.<
Produção Mirleral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.o Revog:;:,m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 ·da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonia Salles.

DECRETO N, 0 15.349 - D E 12 DE ABRIL OE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro David Wille Lupion a pesquisar carvão mineral e
associados no _município de Venceslau Btaz, do Esi·ado do Paraná
O Presidente da República., usando da atribuição que· lhe corifere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro David Wille Lupion a pesquisar carvão mineral e s:ssociOOos numa área. de quatrocentos e oitentf.l1 e dois
hectares e noventa e nove ares ( 482,99 ha), situada no imóvel denominado
Ribeirão Novo, distrito e município de Venceslau Braz, do Estado do Paraná,
área essa delimitada por um polígono irregular mistilíneo que tem um vértice
a seiscentos me_tros ( 600 m), rumo magnético quarenta e dois graus e trinta
minutos sudeste ( 42° 30' SE), da confluência do córrego Água dos Const::mtinos, ·no ribeirão Novo e os lados, a partir desse vértlce, com os seguintes'
comprimentos e rumos magnéticos: mil e trezentos metroS (1.300 m), trinta
e um grs.ous e trinta- minutos sudoeste (31° 30' SW); quatro mil trezentos e
oitenta metros ( 4. 380- m), quarenta e seis graus sudeste ( 46° SE); mil setecentos e quarenta metros ( 1. 740 m), quarenta e cinco graus e trinta minutos
nordeste (45° 30' NE). O lado mistilílleo da poligonal é o leito do ribeirão
Novo, compreendido entre êste último vértice e o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada .O.os têrmos estabelecidi)S no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vi~ autê··1tka
dêste Decreto, pagará a taxa de dois mil quatrocentos e quinze cruzeiros (Cruzeiros 2 .415,00), e será transcrito no livro próprio 'da Divisão de Fomento
da "Produção Mineral do Ministério da Agricultura..
Art. 4.0 Revoga,.m-se as disposições em cOntrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.350 -

DE

12 DE ABRIL DE 1944

.A-utoriza a cidadã brasileira Ambrósia Soares Pena a pesquisar quartzo no
município de Buenópolis, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de29 de janeiro de 1940 (CócÚgo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica ·autorizada a cidadã brasileira Ambrósia Soares Pena a
pesquisar quartzo numa área de doze hectares ( 12 ha) situada no luga.r
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denominado Cêrca Nova na fazenda Morada, distrito e município de Buenópolis, _do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo
um vértice a trezentos e cinqüenta· metro~ (350 m), rumo setenta e seis
graus noroeste (76° NW) da confluência dos córregos Cêrca Nova e Buriti
dos Almeidas, e os lados, que partem dêsse vértice, com quatrocentos
metros (400 m) e rumo quarenta e cinco graus noroeste (45° NW), trezentos metros (300 m) e rumo quarenta e cinco graus nordeste (45° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no. CÓ·
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será.
tranScrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as . disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

V ARGA5.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N. 0 15.351 -

DE

12

DE ABRIL DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Artur ··do Vale Bastos a pesquisar areia quactzosa no município de Magé, do Estado do. Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Artur do Vale Bastos a
pesquisar areia quartzosa numa área de quatro hectares e cinco ares (4,05 ha),
situada no local denominado Mauá, distrito de Guia do Pacopaíba, município.
de Magé, EstadO do r~io de Janeiro, e delimitada por um quadrilátero mistilíneo tendo um dos seus vértices a quatrocentos e oitenta metros (480 m),
no rumo magnético cinqüenta e sete graus sudeste (57° SE), do ponto de
interseção dos eixos da Estrada de Mauá e da Estrada do Barro Vermelho,
e os lados retilíneos, a partir do vértice considerado, têm, os seguintes com~
primentos e rumos magnéticos: ·duzentos e vinte e dois metros (222 m),
onze graus e trinta minutos nordeste (11° 30' NE); cento e noventá e ummetros (191 m), setenta e nove graus nordeste (79° NE); duzentos e sessenta e seis metros (266 m), quinze graus e trinta minutos sudoeste ( 15° 30'
SW).; o quarto (4. 0 ) lado é constituído pela linha de preamar médio da
Baía de GuaJ1abara no trecho compreendido entre o vértice inicial de partida
e a extremidade do último lado retiií.neo descrito.
Art, 2.0 Esta· autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autoi-ização "de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagurá a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
Q-ansclito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério· da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.o.
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apoiamo

~·aues.
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DECRETO N. 0 15.352 -

EXECUTIVO

DE 12 DE ABRIL DE. 1944

AutoriZa o cidadão bre.sileiro Marcelo de Castro Guimarães a pesquisar ·cas~
sitedta e associados no m·unicípio de São João dei Rei, do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74. letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n, 0 1. 985, de':29 dé janeiro de 194~ (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Marcelo de Castro Guimarães a pesquis:=u cassiterita e associados numa Prea de trezentos e noventa
·8 seis hectares
(395 hr~) situada no lugar denominado Fazenda do Váo,
distrito de Onça, município de São ] oão del Rei, do Estado de Minas Gerais,
·área essa delimitada por t~m retângulo que tem um vértice a mil cento e
oitenta metros ( 1.180 m), rumo trinta graus noroeste (30° NW) da ~on
fluência dos córregos do Váo e da Pedra Branca e os lados; convergentes
nesse vértice, e a 'partir dêle, com os seguintes comprimentos e rumos: dois
mil e d).lzentos metros (2.200 m), setenta e dois graus sudeste (72° SE):
mi.i' e oitocentos metros (1.800 m), dezoito graus sudoeste (18° SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código clc Min::1s,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên~
tica dêste Decreto. pagará a t<Jxa de t:cês mil novecentos e sessenta cruzeiros
( C:r~ 3. 960,00). e. serZ transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 RevogP.m-se es disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de 8.bril de 1944, 123.0 da Independência o 56.0
-da República.

VARGAS.
Apolonio Sa.lles.

GETULIO

DECRETO N. 0 15.353 -

DE 12 DE ABRIL D"E 1944

.Autoriza o cidadão brasileiro Moacir de lltlot·ais Mil-anda a pesquisar mic'a,
qv.2dzo e pedras coradas no município de Resplendor, do Estado de
Minas Ge;·ais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·tigo 74, letra a,. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Moa.cir de Morais Miranda a pesquisctr mica, quartzo e p'edras· coradas numa área de vinte e
três hectares e seténta ares (23,70 ha), situada no Ivlorro do Querozene,
distrito de E:rn0 do munic!pio õe Resplendor, do Estado de Minas Gerais e
delimitada por um paralelogramo tendo um vértice na extremidade de uma
linha poligonal cn.ios lados pÇlrtindo d2. confluência dos córregos Vista Alegre e do Pico têm cento e quarenta e cinco metros ( 145 m), rumo oitenta
graus sudeste {30° SE) ·magnético, e quatrocentos metros (400 m), rumo
trinta e cinco graus sudeste ( 35° S~;~) magnético, e os lados que partem do
vértice considerado com seiscentos metros (600 m), e rumo sessenta e cinco
graus sudeste ( 65° SE) magnético, quatrocentos metros ( 400 m) e rumo
trinta e cinco .graus sudoeste (35° SW) magnético.

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da auto:rização de pesquisa, que será uma via autên~
.tica dêste Decreto, pagará a ts.xa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00). e
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·,;_erá transcrito no livro próprio da Divisão -de FOmento da Produção Mineral do Minhtério da .Agricultura.
Art. 4.0 Revogan1-se e.s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Se<lles.

DECRETO N. 0 15.354 -

DE 12 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Felipe IY!adeha Carnpos a pesquisar quartzo
no município de Batalha, do Estado do Piaui
O Presidente da República, usandc da at;·ibuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e no~ térmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 19'40 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Felipe Madeira Campos a pesquisar quartzo numa área de dezessete hectares, vinte ares e noventa
e oito ·centiares (17,2098 ha), situada nos lugares denominados Diamante e
Taquari, na fazenda de S;mta Teresa, no distrito e município de Batalha, do
Estado do Piauí, delimitada por um polígono tendo um vértice à distância de
duzentos metros (200m), no rumo quarenta e um graus sudeste (41° SE)
do canto direito da casa de Gervásio Lages e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos: qwürocentos metros ( 400 m), onze
graus e trinta e cinco minutos noroeste (11° 35' NW); quatrocentos e vinte
metros (420 m), sessenta e oito graus e trinta e cinco minutos sudoeste
( 68° 35' SW); cento e oitenta metros (180 m), quarenta e sete graus e trinta minutos sudoeste (47° 30' SW): duzentos e trinta metros (230m), trinta
e sete graus e trinta minutos sudeste (37° 30' SE); quatrocentos e se'lenta
metros
(470 m), oitenta e um graus e trinta e cinco minutos nordeste
(81° 35' NE), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizaÇão de pesquisa, que será uma via autêntica
·dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis·
tério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0
,da República.

da Independ&ncia e 56."

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 15.355 -

DE 12 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Diamantino Néri a pesquisar mwenos
áe cobre e associados no município de Foz do Iguassú, do Estado do
Pa:-aná

O Presidente da República, usando da atribuiçã_o que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de jarieiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 ·Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Diamantino Néri
a pesquisar minérios de cobre e Í:tssociados em terrenos situados no lugar
-denominado Córrego do Barreiro, no distrito de Cascavel, do munidpio de

ATOS

DO PODEH

EXECU'l'lVO

Foz do Iguassú, do Estado do Paraná, numa área de quatrocentos e sessenta
e nove hectares ( 469 ha), delimitada por uma poligonal fechada tendo um
dos vértices à dis~ância de mi.l e cinqüenta metros (1.050 m), no rumo oitenta e cinco graus e trinta minutos sudoeste (35° 30' SW) da confluência
do córrego Barreiro com o arroio Porvenir e cujos lados a partir dêsse vértice têm ·as seguintes comprimentos e rumos: mil metros (1,000 m) rumo
norte (N), mil metros (1.000 m), rurrio oeste (W), novecentos metros
(900 m), rumo trinta e. três graus noroeste (33° NW), mil metros (l.OOOm)
rumo cinqüenta e seis graus e trinta minutos noroeste (56° 30' NW) até
um ponto sôbre o rio Silvestre e dai para a montante com uma distância de
dois mil metros (2. 000 m) contados sôbre a margem direita do referido 'rio,
depois seguindo com mil metros ( 1.000 m), rumo cinqüenta e seis graus trinta
minutos sudeste (56° 30' SE), mil e seiscentos metros (1.600 rn), rumo oitenta e cinco graus sudeste (85° SE), mil metros ( 1. 000 m) rumo leste (E),
até o ponto de partida,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada· nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil seiscentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 4.690,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da·
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as dispasições em 1contrário,
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.
DECRETO

'N. 0

15.356

- D E 12 DE ABRIL DE

1944

Autortza a cidadã brasileira ]úlia Catreira a pesquisar mica e associados no
município de Consel11eiro Pena, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando .da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, ds
29 de janeiro de 1940 (Código de Iv'Iinas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Júlia Carreira a pesquisar
mica e associados numa área de quarenta e seis hectares, oitenta e cinco ares·
e sessenta centiares (46,8560 ha), situada na fazenda Vista Alegre, à esquerda do córrego Branco, .afluentes do córrego Laranjeira, no distrito de São
Tomé, município de Conselheiro Pena, do Estado de Iviinas Gerais, e delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a quatwcentos e doze metros (412 m), no rumo magnético quarenta e cinco graus sudeste (45° SE)
da confluência dos córregos Branco e Laranjeira e os lados que concorrem nêsse
vértice, a partir dêle, com os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: oitocentos metros (800 m), sessenta e seis graus nordeste (65° NE);
seiscentos metros (600 m), trinta e seis graus e trinta minutos sudeste

(36° 30' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrnios estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via. autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e setenta cruzeiros (Cr$ 470,00)
e será transcrito no livro próprio da- Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15.357 -

DE

12 DE ABRIL DE 1944

Suprime Cargo extinto
O -Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art 1.0, alínea n, do De-creto~lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 -Fica suprimido 1 cargo de Professor Catedrático, padrão M,
da Faculdade de Direito ,do Ceará, do Quadro Suplementar do Ministério da
Educação e Saúde, vago em virtude da aposentadoria de José Vitor Ferreira Nobre, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da contacorrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.
DECRETO N. 0 15.358 -

DE

12 DE ABRIL DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art 1.0, alínea n, do Deereto-lei n.0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 9 cargos da classe H da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde,
vagos em virtude da transferência para o Quadro Permanente de Oscar Carneiro Ramos de Azevedo, Osvaldo 'Braga, Gerardo Magela da Silva Cunha,
Felicíssimo da Cruz Fernandes, Carlos Ouvinha Fontela, José Coelho de Sousa
Pereira, Joaquim José da Silva, Antenor Tôrres Júnior e Álvaro de Sousa
Sampaio Vhma, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
conta-corrente do mesmo Quadro "do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em cOntrário.
Rio de Janeiro, 12 de abril de. 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
DECRETO N. 0 15.359

~ DE

13 DE ABRIL DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Arsenal
de Guerra do Rio, do Ministério da Guerra, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação ànexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Arsenal de Guena do
Rio, da Diretoria do Material Bélico do Exército, do Ministério da Guerra,
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na impor\tância de Cr$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal. Consignação I! - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 - Mensalistas, do Anexo n. 0 17 - Ministério da Guerra,
do orçamento geral da União para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
n

GETULIO VARGAS ,

Eurico G. Dutra,
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DECRETO N. 0 15.360 -

DE

13

DE ABRIL DE

1944

Cria funções nas Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensa~
lista das Delegacias Regionais, do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
·tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art.

í.O Ficam criadas, nas respectivas Tabelas Numéricas Ordinárias

.··de Extranumerário-mensalista, as seguintes funções:
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Delegacia Regional em Aracajú (Sergipe)
2

~

praticante de escritório, referência V.
Delegacia Regional em Belém (Pará)

·4 -

praticante de escritório; referência V.

. s· -

praticante de escritório, referência V,

2 -

praticante de escritório, referência V.

5 -

praticante de escritório, referência V.

2 -

praticante de escritório, referência V.

Delegacia Regional em Belo Horizonte (Minas Gerais)

Delegacia Regional em Curitiba (Paraná)

Delegacia Regional em Florianópolis (Santa Catarina)

Delegacia Regional em Fortaleza (Ceará)

Delegacia Regional em Goiânia (Goiaz)

4 -

praticante de escritório, referência V,

5 -

praticante de escritório, referência V,

Delegacia Regional em ] oão Pessoa (Paraíba)

Delegacia Regional em Maceió (Alagoas)

2 -

praticante de escritório, referência V,

2 -

praticante de es~ritórÍo, referênciã VI.

Delegacia Regional em Manaus (Amazonas)

Delegacia Regional em Natal (Rio Grande do Norte)

2 -

praticante de escritório, referência V,

3 -

auxiliares de escritório, referência VII,

Delegacia Regional· em Niterói (Rio de janeiro)

Delegacia Regional em Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul)

6 -

~r

praticante de escritório, referência VI.
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Delegaci8. Regional em Recife (Pernambuco)

5 -

praticante de escritório, refer@ncia V.

6 -

auxiliar de escritório, referência VII.

4 -

praticante de escritório, referência V.

2 -

praticante de escritório, referência V.

2 -

praticante de escritório, referência V.

Delegacia Regional em Salvador (Bahia)

Delegacia Regional em São Luiz (ll,iaranhão)

Delegacia Regional em Teresina (Piaui)

Delegacia Regional em Vitória (Espírito Santo)
Art. 2.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Delegacia Regional
em Cuiabá (Mato Grosso), do Winistério do Traba.lho, Indústria e Comércio.
Art, 3.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na im~
portância de Cr$ 366. 600,00 (trezentos e sessenta e seis mil e seiscentos
cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalista, do Anexo n.0 21
- Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do orçamento geral da União
para 1944.
Art. 4.0 Êste Decreto entrará em vigOr na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.0 15.361 -

DE

13

DE ABRU. DE

1944

Cria funções na Tabela NW11érica Ordinária de Ex.tranumerário-mensalista
do Gabinete Fotocartográlico, do Ministério da Guerra, e dá outras
providências
O Presidente- da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a; da Constituição,- (lecreta: .
Art. 1.0 Ficam criadas na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Gabinete Fotocartográfico, da Secretaria Geral do Ministério da Guerra, duas funções, sendo uma de porteiro, referência XI, e uma
de .zelador, referência IX.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na im."
portância de Cr$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Anexo n.0 17 - Ministério
da Guerra, do orçamento geral da União para 1944.
Art, 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Rio de Janeiro, 13 · de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS,

Eurico G. Dutra.

DECRETO

N.0

15.362 -

DE 13 DE ABRIL DE 1944

Cria a Tabela Numérica Ordináâa de Extranumerário-mensalista do Fotte
de Paranaguá, suprime a do Quartel Geneud da 5.8 Re,gião Militar, do
Ministério da Guerra, e dá outras providências
·
O Presidente ela República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
" Art. 1.° Fica criada, com uma função de patrão, refer&ncia VIII, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista do Forte de Paranaguá, da Diretoria de Artilharia de Costa, do Ministério da Guerra,
Art. 2.° Fica transferida, para a Tabela a que se refere o artigo anterior, uma função de maquinista, referência IX, da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Quartel General da 5.8 Região Militar, do Ministério da Guerra.
Art. 3.° Fica suprimida a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Quartel General da S.a Região Militar, do Ministério da
Guerra.
Art. 4.0 A despesa com a execução do disposto no art. 1.0 dêste Decreto, correrá, no presente exercício, à conta do destaque da parcela de
Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros) da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas admissões etc., do Anexo n.0 17 - Ministério da Guerra, do orçamento geral da
União para 1944.
Art, 5.0 1tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N. 0 fS. 363 -

DE

13

DE ABRIL DE

1944

Outorga à Prefeitura Municipal de Extrema concessão para _o aproveitamento
~ae energia hidráulica da
cachoeira denominada Pitangueiras, no rio
de igual nome, distrito de Toledo, município de Extrema, Estado de Mi-

nas Gerais
O Presidente·· da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. _150 do Código de Águas
(Decreto n. 0 24.643,.. de 10 de julho de 1934), _decreta:
Art. 1.0 É outorgada à Prefeitura Municipal de Extrema, respeitados os
direitos de terceiros anteriormente adquiridos, concessão para v aproveitamento
da energia nidráulica da cachoeira denominada Pitangueiras, no rio de igual
nome, distrito de Toledo, município de Extrema, Estado de l\I.Iinas Gerais, com
a potência ie dezoito quilowatt ( 18 kw), correspondente à altura de queda
de quarenta ( 40) metros e à descarga de quarenta· e cinco ( 45) litros por
segundo.
Parágrafo único. O aproveitaniento destina-se à produção, transmissão,
transformaç_ão e distribuição de energia elétrica no distrito de Toledo, muni~
cípio de Extrema, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da presente concessão, a concessionária obriga-se a:
I - Registrar êste título na Divisão de Águas dentro do prazo de trinta
(30) dias após a sua publicação.
II - Apresentar, em três vias, à referida Divisão de Águas, dentro do
prazo de um ( 1) ano, contado da data da publicação do presente Decreto:
a) planta geral do aproveitamento de energia, com indicação das obras
de arte;
h) cortes,. em escala razoável, das obras relativas ao aproveitamento de
energia;
c) característicos da turbina: tipo, potência, rendimentos, variação de velocidade;
.d) característicos do gerador: tipo, potência, rendimentos, variação de
tensão, regulação, excitação, aparelhamento de proteção; transformadores: seus
característicos; orçamento;
''
e) planta geral da zona servida, indicando a transmissão, a transformação e a distribuição;
f) mer_norial justificativo, incluindo orçamento global e detalhado de tôdas as partes do projeto.
III -_Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de sessenta (60) dias, contados da data em que fôr publicada a aprovação da res~
pectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IV - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins de
registro, dentro dos sessenta ( 60) dias que se seguirem ao registro do mesmo
no Tribunal de Contas . ·
V, · - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de Jrdem técnica determinadas pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral.
Parágrafo único. Os pra.<;"OS a que se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do :rvíinistro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Produção Minei-ai.
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será prega~
rada pela Divisão de Aguas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
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Art. 4.0 A concessionária fica obrigada a construir e manter, nas proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando for determinado
pela Divisão de Águas, as instalações necessárias a observações linimétricas
e medições de descarga do curso dágua que vai utilizar e a realizar as observações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão,
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro 'do respectivo contrato na Divisão de Águas.
Art. 6.0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso ns constituição do patrimônio da concessão, em função da indústria,
concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
Art. 7 .O As tabelas de preço de energia serão fixadas pela Divisão de
Águas, no momento oportUno, e trienalmente revistas, de acôrdo com o disposto no art. 180 ~o eódigo de Águas.
· Art. 8.0 Para a manutenção da integridade do patrimônio a que se refere
o art. 6. 0 , do presente Decreto, será criada uma reserva, que proverá às renovações determinadas pela depreciação ou impostas por acidentes.
Parágrafo único, A constituição dessa reserva, que se denominará "reserva de renovação"·, será reBlizada por quotas especiais, que incidirão sôbre as tarifas, sob forma de percentagem. Estas quotas serão determinadas
tendo-se em vista. a duração média do material a cuja renovação a dita
reserva terá que atender e poderão ser modificadas, trienalmente, na época da
revisão das tarifas.
Art. 9.° Findo o prazo da concessão, o patrimônio desta constituído na
fôrma do art, 6.0, reverterá para o Govêrno Federal, sendo a concessionária
indenizada, de seu investimento ainda não amortizado, na base do custo histórico, deduzida a reserva de renovação. a que se refere o parágrafo único do
artigo precedente.
Parágrafo único. Se o Gov&rno Federal não fizer uso do . seu direito
a essa rever"são, ficará a concessionária obrigada a entrar com o requerimento
de prorrogação da concessão ou o de desistência desta até seis (6) meses antes
do término do respectivo prazo.
·
Art. 10, A concessionária gozará, desde a data do registro a que se
refere o art. 5.0 do presente Decreto e enquanto vigorar esta concessão, dos
favores constantes do Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apo!onio Sal!es.

DECRETO N. 0 15.364 -

DE

13

DE ABRIL DE

1944

Prorroga por um ( 1) ano o prazo fixado pelo art. 2.0, número I, do Decreto
n..0 6. 358, de 2 de outuhro de 1940, que outo1·ga concessão a Trajano
S, V. de PA~deiros, para aproveitamento das cachoeiras de Sobragi e
Fume.ça, no rio Paraibuna
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o requerido pelo inventariante do espólio de Trajano S. V. de Medeiros, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado por um ( 1) ano o prazo a que se refere o
n. 0 I do art. 2.0 do Decreto n. 0 6, 368, de 2 de outubro de 1940.
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§ 1.0 A prorrogação, de que se trata, vigorará a contar da expiração do
prazo concedido pelo art. 1.0 do Decreto n. 0 11.097, de 11 de dezembro
de 1942.
§ 2. 0 O prazo a que se refere êste artigo poderá ser prorrogado por
ato do Ministro da Agricultur.,, ouvida a Divisão de Águas do Departamento
Nacional da Produção Mineral.

Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República. ·
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 15,365 -

DE

13

DE ABRIL DE

1944

Outorga concessão a Emílio BertJ,amini para aproveitamento da eneJ"&ia /údráulica de wn desnível existente no rio do Peix.e, situado na vila de Rio
Bonito, distrito do mesmo nome, no município de CampOs Novos, Estado
de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de Águas
(Decreto n. 0 24, 643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 É outorgada a Emílio Bergamini, resPeitados os direitos de ter~
ceiros anteriormente adquiridos, concessão para aproveitamento da energià
hidráulica de um desnível existente no rio do Peixe, situado na vila de Rio
Bonito, sede do distrito do mesmo nome, no município de Campos Novos,
Estado de Santa Catarina, com a potência de quinhentos e cinqüenta (550)
quiloWatts, resultante da altura de queda de oito (8) metros e da descarga de
sete mil (7.000) litros por segundo.
Parágrafo único. O aproveitamento destina-se à. produção, transmissão,
transformação e distribuição de -energia elétdca no distrito de Rio Bonito, município de Campos Nqvos, e no povoado de Petri, distrito de-Itapuí, no município de Cruzeiro, Estado de Santa Catarina.
Art. 2.0
obriga-se a:

Sob pena de caducidade do presente titulo, o concessionário

I - Registrá-lo na Divisão de Águas, dentro do prazo de sessenta (60)'
dias, após a sua Publicação no Diário Oficial;
II -Apresentar, em três (3) vias, dentro do prazo de um ( 1) ano,
tado da data do registro dêste Decreto, na Divisão de Águas:

con~

a) dados sôbre o regime do curso de água a aproveitar, principalmente os
relativos à descarga de estiagem e à de cheia, bém como à variação do nível
da água a montante e a jusante da fonte de energia a ser aproveitada;
b) planta, em escala razoável, da área onde se fará o aproveitamento de
energia, abrangendo a parte atingida pelo remanso da barragem, e perfil do
rio a montante e a jusante do local do aproveitamento;
c) método de cálculo da barragem, projeto, épura, justificação do tipo
adotado; dados geológicos relativos ao terreno em que será construída a barragem, cálculo e dimensionamento das comportas, adufas, tomada de água, canal
de derivação, seções longitudinais e transversais, orçamento; disposições que
assegurem a conservação e a livre circulação dos peixes;
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d) conduto forçado: cálculo e justificação do tipo adotado, planta e perfil
com tôdas as indicações necessárias e observância das escalas seguintes: para
as plantas, um por duzento ( 1/200), para os p~rfís, horizontal, um por du~
zentos (1/200) e vertical, um por cem (1/100), cálculo e desenho do assentamento e fixação dos blócos de ancoragem, orçamento;
e) edifício da usina: cálculo, projeto e orçamento; turbina: justificação
do tipo adotado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4
ou 1/8 até plena carga; características de seu regulador e aparelhos de medição; desenho da turbina, -tempo de fechamento, canal de fuga, etc,; orçamentos respectivos;
f) geradores: justificação do tipo adotado; pot&ncia, tensão, fator de potência, rendimentos em cargas diferentes em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até plena
carga, respectivamente com COS 0 = 0,8; COS 0 = 0,7 e COS 0 = 1;
freqüência de 50 ciclos, variação de tensão e sua regulação; excitatriz, tipo,
potência, tensão, rendimento, acoplamento; queda de tensão de curto circuito
dos geradores, GD2 do grupo gerador; esquema das ligações; orçamento;
g) indicação dos aparelhos montáveis fora dos painéis de alta tensão, antes
e depois das barras gerais, isoladores, chaves, interruptores, transformadores de
corrente e de tensão, cabos, barras de segurança, seus dispositivos entre ai
e as paredes;
h) transformadores: as mesmas extgendas feitas quanto aos geradores;
i) esquemas das ligações, indicação da linha de alta tensão, e de transmissão. pára-rúos, bobinc..os de choque, cálculo mecânico e elétrico da linha
de transmissão com o fator de potência igual a 0,8, sua perda de potência;
tensão na partida e na chegada; diS'tância entre condutores, projeto dos postes;
proieto da linhE.• de tn~nsmissão, que deverá ser acomps.onhado de mapa da
região, em escala razoável e com detalhes; orçamento;
i) memorial justificativo, incluindo orçamento global e det~lhado de
tôd!:'.s as partes do projeto, bem coino d~ desapropriações ~ fazer.

III - Assinar o contrato disciplinm- das concessões dentro do prazo de
sessenta :(60) dias, contados da data em· que fôr publicadso a aprovz.ção da
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura,
IV Apresent2.·r o mesmo contrato à Divisão de Águas, parB! os fins
de reghtro, dentro dos sessenta (60) dias que se seguirem :>'O registro,
mesmo no Tribunal de Contas.
V - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnicG.
determinadas pela Divisão de Águas do Departamento Nacional d~ Produção Mineral.

df

Parágrafo Único. Os prazos S! que se refere êste artigo poderão ser nror~
rogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de ÁguaS do
Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 3.0 O concessionário fica obrigado a construir e manter nas proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando fôr determinado
pela Dtvisão de Águas, as instalações necessárias a observações linimétricaa
e medições de descarga do curs'o de água que vai utilizar, e a realizar as observações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 4.0 A minuta do contra.to disciplinar desta concessão se:rá preparada
pela. Divisão de Águas do Departamento Nacionel da Produção 1\oiineral e sub-metido à aprovação do Ministro da Agricultura.
· Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos 1
contados da data do registro do respectivo contra<to na Divisão de Águas.
Art. 6.0 O· capital ~ ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão, em função da indústris,
concorrendo, direta· .ou indiretamente, para El produção, transmis'são, transforma-ção e distribuição de energia elétrica,
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Art. 7.0 As tc.•belas de preço de energia serão fixadas pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas de acôrdo com- o dis~
posto no s<rt. 180 do Código de Águas.

Art. 8.0 Para a manutenção da integridade do patrimônio a que se refere
o art. 6.0 do presente Decreto, será criada uma reserva, que proverá às renovações, determinadas pela deprecid'ção ou impostas por acicl•mtes.
Pmágmfo único. A constituição dessa r€serva que se denominará "reserva
de renovação", será re~lizada por cotas especiais, que incidirão sôbre as ta·

rifas, sob forma de percentagem. Estas cotas serão determinadas tendo-se em
vista a duração média do material a cuja renovação a dita reserva terá que
atender, podendo ser modificadas, trienalmente na época da revisão das tarifas.
Art. 9.0 Findo o prazo da concessã-o, o patrimônio desta, constituído
ns• forma do art. 6. 0 , reverterá para o EstadO de Santa Catarina, mediante
indenização, naJ base do custo histórico, do investimento não amortizado, deduzida a "reserva de renovação", a que se refere o parágrafo único do artigo
precedente,
§ 1.0 Se o- Estado de Santa Ce.-ts1rina não fizer uso do seu direito a essa
reversão, o concessionário poderá requerer ao Govêrno Federal seja a concessão renovada pela forma que, no respectivo contrato, deverá estar pre\'ista.
§ 2.0 Para os efeitos do § 1.0 dêste s•:•tigo, fica o conces-sionano obrigado
a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do EstOOo de Santa
Catarina e a entrar com o requerimento de prorrogação da: concessão, ou o
de desistência desta, até seis ( 6) meses antes do término do respectiVo
prazo.
Art. 10. O concessionário goza•rá, desde a data do registro a que se
refere o art. 5.0, e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes
do Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente Decreto entm em vigo1 na- data da su& publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.366--:- DE 13 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileim Joaquim Botelho de Miranda a comprar
pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atdbuição que lhe confere o artigo 74, letm a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~lei 11.0 466, de 4
de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Botelho de Miranda, residente em Coromandel, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título .desta autoriZação ~ma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publkação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, 123.0 . da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Co_sta.
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PECRETO N.0 .15.367 -

DE 13 DE ABRIL DE 1944

Autoriza Õ cidadão brasileiro Â~elo Freitas a comprar pedras preciosas
Não foi publicado ainda no Diário Oficial pOr falta de pagamento.

DECRETO

N. 0

15.368 -DE 13 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Rached Badin a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letr21 a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de 4
de junho de 1938, ·decreta:

Art. ~1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Rached B2-•din, residente
nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.O 466,
de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização um8J via 2-•utênnica
do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, 123.0 da Independência
República.
GETULIO VARGAS.

e 56.

0

da

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.369 -

DE

13 DE ABRIL DE

~944

Aprova projeto e orçamento para obras no p8rto de Corumbá
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados, em substituição aos de que tratam os
Decretos ns. 0 7 .473. de 2 de julho de 1941, e 12.221, de 12 de abril de
1943, o projeto e orçamento, que com êste baixam, na importância de cinco
milhões novecentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta cruzeiros e
oitenta· centavos (Cr$ 5. 999. 930,80), rubricados pelo Diretor Geral do
Departamento N acionai de Portos, Rios e Canais, para a execução de melhoramentás no pôrto de Corumbá, no Estado de Mato Grosso.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, 123.0 ·da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Linia.
DECRETO N.O 15.370 -

DE 13 DE ABRIL DE 1944

Aprova a recomposição do orçamento para obras no p8rto de Natal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Fica aprovada a recomposição, na importância global de
Cr$ 7. 900. 000,00, (sete milhÕes e novecentos mil cruzeiros), do orçamento
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a que se refere o Decreto n. 0 10.663, de 20 de outubro de 1942, para melhoramento das condições de acesso ao pôrto e à base naval de N atai, no
Estado do Rio Grande do N arte, conforme o documento que com êste baixa,
rubricado pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Portos, Rioii e
Canais.
Rio de Janeiro, '13 de abril de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS,

joiio de Mendonça Limll.

DECRETO N. 0 "15. 371 -

DE

14

DE ABRIL DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74·, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do. Decreto-lei n. 0 -3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art, 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe K da carreira de Engenheiro, do extinto· Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em virtude da promoção de Migu01 Marques de Sottsa, ficando sem
aplicação a dotação correspondente,
Art, 2.0 Revogam-se as àisposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.372 -

DE

14

DE ABRIL DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos tênnos do ar~. 1.0 , alínea n} do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quatro ( 4) cargos da classe E da carreira
de Escriturário, do extinto Quadro IV do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de SalvadOr Mattei, Tibúrcio Vilaça
Filho, Valdemar Zwcker e Wolmer Costa Teixeira aos cargos da classe imediatamente superior, em cujo provimento foi a dotação correspondente apli~
cada.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V ARGA:s.

João de MendonÇa Lima,

ATOS
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DECRETO N. 0 15.373 -

DE

14

DE ABRIL D.E

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letm a, da Constituição, e nos t@rmos do art, J...0 , aHnea n, do De~
ereto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos seis ( 6) cargos da classe E da carreira da.
Escriturário, do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Pú~
blicas, vagos em virtude da promoção de Acilino da Costa, Aristides Ribeiro,
Guilhermino Ferreira Leite, Manuel do Rêgo, da exoneração de João Pedro
Marchioni e da transferência de Jandira Franco Bueno de Melo, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonga. Lima.

DECRETO

N.0

15.374 -

DE 14 DE ABRIL DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, ·da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe E da carreira de Escriturário (Decreto-lei n.O 145, de 1937), do extinto Quadro IV, do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção d,e Bruno Rebak,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em co"ntrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 15.375 -

DE 14 DE ABRIL DE 1944

'Supâme cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têr·mos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe C da carreira de
Agente de estrada de ferro, do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Lauro Navarro, e do falE!~
cimento de Areadino Simões da Cunha, ficando sem aplicação a dotàção correspondente.
·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RePública.
GETULIO VARGAS.

] cão de Mendonça Lima .
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DECRETO N.O 15.376 -

DE

14

DE

ABRIL

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que J.he confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do- art. 1.0 1 alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe D da carreira de
Condutor de trem, do extinto Quadro IV, do Ministétiú da Viação e Obras
Públicas, vagos em virtude da promoção de-Joaquim Lopes e Aristides dos
Santos, ficando sem aplic2.ção a dotação corresponden'(e.
Art. 2.0 Revogam-se as Pisposições -em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GE'l'ULIO VARGAS,

]oão de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.377 -- DE 14 DE ABRIL DE 1944

Suprime ,-::;l:rgo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De~
creto·lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe E da carreira de Maquinista de estrada de ferro, do e::-.1:into Quadro IV, do Millistério da Viação
e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de Antônio Pelegrina. Lopes,
ficando sem aplicaçÊÍo a dotação correspondente.
Art. 2.0 l~evogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

] cão de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.378 -

DE 14 DE ABRIL DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Co-nstituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
,
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe F da carreira de Mesh·e
de linha, do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em virtude da promoção de José Pereira Pinto, ficando sem áplicação
a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 'contrário.

Rio de Janeiro, 14 de abril de. 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETUL!O

VARGAS,

João de Mendonça Lima.

141

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.0 15.379 -

DE

14 DE ABRIL DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74,- letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.? Fica suprimido um ( 1) cargo da classe G da carreira de Prático
de engenharia, do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de José Bogalho, ficando sem aplicação a
dotâ.ção correspondente .
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Meildonça Lima.

DECRETO

N. 0

15.380-

DE

14

DE'ABRIL DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De·
creto-lei n.o 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe F da carreira de Prático
de engenharia, do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de João Galhardi, ficando sem aplicacãó
a dotacão correspondente.
- ··
~
Ati:. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República·,
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.381

-DE

14

DE

ABRIL

DE

1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos vinte e dois (22) cargos da classe E da carreira de Escriturário do extinto Quadro IY do Ministério da Viação e Obra·s
Públicas, vagos em virtude da promoção de Antônio Coelho, Antônio Geraldo,'
Grilo, Antônio Marcos Garrido, Benedito Gonçalves Cortês, Carlos Rocco,
Clara Alice Garcia Bauch, Edilberto Menezes, Henrique Guimarães d' Avila,
João Arinos, João Çorreia das Neves, João Gonçalves, Joaquim de Castro Rainos, José Batalha, José Giovanni,_ José .Gonçalves, José Graciano, José Lopes
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Gomes, José Spinelli, José Vieira Reis, Lázaro Berta do Nascimento, Lázaro
Rebelo de Queiroz e Leôncio Franco de Siqueira aos cargos da classe imediatamente superior, em cujo provimento foi a dotação correspondente aplicada.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 14 de- abril de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS,

}_oão de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 15,382 -

DE

14 DE ABRIL 'nE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Galba Tristão a pesquisar cassiterita e associados
no município de São João dei Rei, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o &rtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica <>.'lltorizadb o cidadão brasileiro Galba Tristão a pesquisar
cassiteTita e associados numa área de duzentos e um hecta.res e setenta ares
(201,70 ha), situada no distrito de Sa'Ilta Rita do R10 Abaixo, município de
São João del Rei, do Ests.do de Minas Gerais, área ess:.:;, delimitada por um
pentágono que tem um vértice a seiscentos e quarenta metros (640 m), rumo
magnético leste (E) do quilômetro cento e nove ( Km 109), da linha da Rêde
Mmeua de Vtacâo e: cujos lado~, ~ partit dêsse vértice, têm os seguintes com~
Primentos e ru~os magnéticos: mil duzentos e cinqüenta. metros (1.250 m),
sul ( S) ; mil novecentos e sessenta metros ( 1 . 960 m), oeste · ( W); oitocentos
e vinte metros ( 820 m), quarenta grs.'Us e trinta minutos nordeste ( 40° 30' NE};
seiscentos e sessenta metros (660 m), quinze graus e trinta minutos noroeste
(15° 30' NW); mil e seiscentos metros (1.600 m), leste (E).
Art. 2.0 Esta autorização· é ~torgada nos têrmos. estabelecidos no Có~
digo de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorizE.~çâo de pesquisa, que será umE.~ via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois mil e vinte cruzeiros (Cr$ 2.020,00), e
será transcrito no livro própí"io da Divisão de Fomento da Producão Miner:::,J
do Ministério da Agricultura.
~
Art. 4.0 Revogom~se ns disposições em contrário.
Rio de janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da IndePend@ncia e 56.0
c:la República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 15.383- DE 14 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Galba Tristão a pesquisar cassiterita e associados
no .município de São João· dei Rei, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República·, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Galba Tristão a pesquisar
cassiterita e associados num<'.! área de quatrocentos e quetorze hectares e vinte

143

ATOS DO PODER EXECUTIVO

e quatro ares (414,24 ha), situada no distrito de ·Santa Rita do Rio Abaixo,
município de· São João del Rei, do Estado de Mins,.s Gerais, área essa delimitada
pOr um pentágono que tem um vértice a quatrocentos e cinqüenta metros
(450 m), rumo magnético sul (S) do quilômetro cento e seis (Km 106) da
linha da Rêde Mineira de Viação e cujos lados a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil seiscentos e oitenta! metros (2.680 m), oeste (W); quatrocentos e oitenta metros (480 m), norte (N);
_mil e oitenta metros (1.080 m), quarenta graus e trinta minutos nordeste
(40° 30' NE); mil novecentOs e sessenta metros (1.960 m), leste (E); mil e
trezentos metros (1.300 m), sul (S).
Art 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autoriza.ção de pesquisa, que será um3 via autêntir:a
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil cento e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 4.150,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da. Agricultura.
Art 4 ° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sailes~

DECRETO N. 0 15.384 -

DE

14

DE

ABRIL

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Galba Tristão a pesquisar cassiterita e associados
no município de São ]o5.? del Rei,- do Estadd de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o $JI!'·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decr..eta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Galba Tristão a pesquisar
cassiterita e associados numa área de trezentos e setenta e seis hectares e
cinqüenta e sete ares (376,57 ha), situada no distrito de Santa Rita do Rio
Abaixo, município de São João del. Rei do Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por um trapézio que tem um vértice no quilômetro cento e quatro
(Km 104) di>, linha da Rêde Mineira de Viação e cujos lados a partir désse
vértice~ têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil novecentos
e oitenta metros (2.980 m), oeste (W); mil duzentos e sessenta metros
(1.260 m), cinco graus noroeste (5° NW); três mil e cinqüenta metros
(3.050 m), leste (E); mil duzentos e cinqüenta metros (1.250 m), sul (S.)
Art 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será um<>~ via autênl"ica
dêste Decreto, pagará a taxa de três mil setecentos e setenta cruzeiros
(Cr$ 3. 770,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultur€l.
Art 4 ° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 15.385 -DE 14 DE ,<\BRIL DE 1!::144

Autoriza o cidadão brasileiro Galba Tristão a pesquisar cassiterita e associados
no município de São João dei Rei, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição i}ue lhe confere o s.or~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código !ie Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Galba Tristão a pesquisar
ca-ssiterita e assoCiados numa área de cento e oitenta e seis hectares e qm:.<torze
ares (186,14 ha), situada no distrito de Santa Rita do Rio Abaixo, município
de São João del Rei, do Estado de Min~s Ger~<is, área essa delimitada por um
pentágono que tem um vértice a seiscentos e quarenta metros (640 m) rumo
magnético leste (E) do quilômetro cento e nove (Km 109) da linha da Rêde
Mineira de Viação e cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes com~
primentos e rumos magnéticos: Cento e sessenta metros (160m), norte (N);
mil duzentos e oitenta e cinco metros (1.285 m), trinta e um grams e trintSl
minutos noroeste (31° 30' NW); mil trezentos e sessenta metros (1.360 m),
oeste (W); mil duzentos e oitenta e cinco metros ( 1. 285 m); quinze graus e
trinta minutos sudeste ( 15° 30' SE); mil e seiscentos metros ( 1. 600 m),
leste (E).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorizf)ção de pesquisa, que será um<.• via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil oitocentos e setenta cruzeiros
(Cr$ 1.870,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultum.
Art. 4.0 Revogam-se a-s disposições em contrário.

dà

Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e ·56.0
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N. 0 15.386 -

DE 14 DE ABRIL DE 1944

Outorga à Emprêsa Fôrça e Lt1z Santa Catarina S. A., com sede em Blutnenau, concessão para o aproveitamento progressivo da energia hi~
drá1.1lica dos saltos denominados do Pilão, das Catleias, do Viadt1to, da
Caixa d'Água e do Tigre, no rio Itajaí-Açu, entre os distritos das sedes
dos municípios de Hatnonia e Rio do Sul, no Estado de Santa Ca~
ta riria
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe c'onfere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 164, letra b, do
Código de Águas (Decreto n. 0 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 É outorgada à Emprêsa Fôrça e Luz Santa Catarina S.A.,
com sede em Blumenau, respeitados os direitos de terceiros anteriormente
adquiridos, concessão ·para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica dos saltos denominados do Pilão, das Cadeias, do Viaduto, da Caixa d'Água
e do Tigre, no rio Itajaí-Açu, entre os distritos das sedes dos municípios de
Hamonia e Rio do Sul, Estado de Santa Catarina.
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§ 1.0 O aproveitamento inicial será correspondente à potência de sete
mil seiscentos e quarenta e quatro (7. 644) quilow~tts, resultante da altura
de queda de setenta e oito (78) metros e da descarga derivada de dez (10)
metros cúbicos por segundo,
§ 2.0 O aproveitamento destina-se à produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica na zona da concessionária,

Art, 2.0 Sob pena de caducidade do presente título, a concessionária
obriga-se a:
I - Registrá-lo na Divisão de Águas dentro de trinta (30) di.as, após
a sua publicação.
II - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
sessenta ( 60) dias, contados da data em que fôr publicada a aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
III - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins
de registro, dentro dos sessenta ( 60) dias que se seguirem ao seu registro
no Tribunal de Contas,
I V - Apresentar, em três (3) vias, à referida Divisão de Águas, dentro
do prazo de um ( 1) ano, contado da data da publicação do presente Decreto:

a) dados sôbre o regime do curso d'água a aproveitar, principalmente
os relativos à descarga de estiagem e à de cheia, bem como à variação do
nível d'água a montante e a jusante da fonte de energia a ser aproveitada;
b) planta, em escala razoável, da área onde se fará o aproveitamento
de energia, abrangendo a parte atingida pelo remanso da barragem, e perfil
do rio a montante e a jusante do local do aproveitamento;
c) método de cálculo da barragem, projeto, é pura, justificação do tipo
adotado; dados geológicos relativos ao terreno em que será construída a barragem, cálculo e dimensionament.o das· comportas, adufas, tomada d'água,
canal de derivação, ·seções longitudinais e transversais, orçamento; disposições que assegurem a conservação e a livre circulação dos peixes;
d) conduto forçado, cálculo e justificação do tipo adotado, planta e
perfil com tôdas as indicações necessárias e observância das escalas seguintes: para as plantas, um por duzentos (1/200), para O!! perfis, horizontal,
um por duzentos (1/200), e vertical, um por· cem (1/100), cálculo e desenho do assentamento e fixação dos blocos de ancoragem, orçamento;
e) edifício da usina: cálculo, projeto e orçamento; turbina, justificação
do tipo adotado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4
ou 1/8, até plena carga; características de seu regulador e aparelhos de medição; desenho da turbina, tempo de fechamento, canal de fuga, etc.; or·
çamentos respectivos;
f) geradores: justificação do tipo adotado; pot@ncia, tensão, fator de
potência, rendimentos em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4 ou 1/8,
até plena carga, respectivamente COS 0
0,8; COS 0 ::= 0,7 e COS 0
= 1; freqüência de 50 ciclos, variação de tensão, rendimento, acoplamento;
queda de tensão de curto circuito dos geradores, GD2 do grupo gerador;
esquema das ligações; orçamento;

=

g) indicação dos aparelhos montáveis fora dos painéis, de alta tensão,
antes e depois das barras gerais, isoladores, chaves, interruptores, transfor·
madores de corrente e de tensão, cabos, barras de segurança, seus disposi·
tivos entre si e as paredes;
h) transformadores: as mesmas exigências feitas quanto aos geradores;

j) esquema das ligações, indicação da linha de alta tensão, e de trans·
missao, para-raios, bobinas de choque, cálculo mecânico e elétrico da linhe
de transmissão com o 'fator de potência igual a 0,8, sua perda de potência;
131.837- Cal. de Leis- Vol. IV

F. 10
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tensão na partida e na chegada; distância entre condutores, projeto dos
postes; projeto da linha de transmissão, que deverá ser (lcompanhado de
mapa da região, em escala razoável e com _detalhes'; orçamento;·
j) memorial justificativo, incluindo orçamento global e detalhado de
tôdas as partes dó projeto, bem como das desapropriações a fazer.
V Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica
determinada pela Divisão da Águas do Departamento Nacional da Produção
·Mineral.

Parágrafo únicO. Os prazos a que se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a referida Divisão
de Águas.
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada
pela Divisão de Águas do Departamento Nacional d'a Produção Mineral.
Art. 4.0 A concessionária fica obrigada a construir e manter nas proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando fôr determinado pela Divisão de Águas, as instalações necessárias à observação linimétrica e às medições de descarga do curso d'água que vai utilizar e a realizar as observações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas.
ArL -6.0 O capital a ser remunerado se:rá o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão, em função, da indústria,
concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transformação e distribuição de- energia elétrica.
Art. 7.0 As tabelas de preços de energia serão fixadas pela Divisão
de ÁgJ.las, no momento oportuno, e trienalmente revistas de acôrdo com o
disposto no art. 180 do Código de Águas.
Art. 8. 0 Para a manutenção da integridade do patrimôhio a que se
refere o art. 6.0 do presente Decreto, será criada uma reserva, que proverá às renovações determinadas pela depreciação ou impostas por acidentes,
Parágrafo único. A constituição dessa reserva, que se denominará "reserva de renovação", será realizada por quotas especiais, que incidirão sôbre
as tarifas, sob forma de percentagem. Estas quotas serão determinadas
tendo-se em vista a duração média do material a cuja renovação a dita
reserva terá que atender, podendo sei- modificadas, trienalmente, na época
~ revisão das tarifas,

Art. 9.° Findo o prazo da concessão, o patrimônio desta, constituído
na forma do art. 6.0 , reverterá para o Estado de Santa Catarina, sendo a
(':(,>ncessionária indenizada, de seu inVestimento ainda não amortizado, na
base do custo histórico, deduzida a reserva de renovação, a que se refere
o parágrafo único do art. 8.0 dêste Decreto.
§ 1.0 Se o Estado de Santa Catarina não fizer uso do seu direito a
sssa reversão, a concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal seja
& concessão renovada pela forma que, no respectivo contrato, c!eVerá estar
prevista.
§ 2.0 Para os efeitos do § 1.0 dêste artigo, fica a concessionária obrigada a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado de
Santa Catarina e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão
ou o de desistência desta, até seis (6) meses antes do término do respectivo
prazo.
Art. 10. A concessionária gozará, dêsde a data do registro a que se
J:efere o art. 5.0 e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes
do Código de Águas e das leis especiai.s sôbre a matéria.
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Art. 11. o~ presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis_Posições em contrádo.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d~
República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N,0 15.387- DE 14 DE ABRIL DE 1944

Cria funcões na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista do
Se~iço de Assistência a Menores, do M.inistério da. justiça e Negócios>
Interiores,. e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decre~a:
Art. 1.°

Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extrahumerádo Serviço de Assistência a Menores, do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, duas funções de assistente social, referência IX, uma de
instrutor, referência XIII, e duas de professor~auxiliar, referência VI.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na importância· de Cr$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, do Anexo n, 18 Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, do orçamento geral da União para 1944.
0
Art. 3.
Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
rio~mensalista

Rio de Janeiro, 14 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,

DECRETO N. 0

15,388 -

DE 17 DE ABRIL DE 1944

Substitui o regime de liquidação a que es~á sujeita a firma Cândido H. dos
Santos, com sede nesta Capital, pelo regime de fiscalização
O Presidente da República,
art, 74, letra a, da Constituição;
7.0 do Decreto·lei n.0 4.807, de
Decreto~lei n.O 5.661, dé 12 de

usando da atribuição que lhe confere o
e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 e
7 de outubro de 1942, e no art. 4.0 do
julho de 1943, decreta:

Art. 1.° Fica excluída do regime de liquidação a que foi submetida
·pelo Decreto n. 0 14.311, de 16 de dezembro de 1943, a firma Cândido H.
dos Santos, com sede nesta Capital.
_
Art. 2.0 Fica incluida no regime de fiscalização pelo Govêrno, a firma
Cândido H. dos Santos, com sede nesta Capital.
Art. 3.0 A fiscalização será regida pelas normas e instruções que
forem estabelecidas pelo Banco do Brasil S.A., como Agente Especial do
Govêrno.
Art. 4:.0 ítste Decreto entrará em vig:or na data de sua publicação.
Art, 5.0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 5.6.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa •
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DECRETO N. 0 15.389 -

DE

17

DE

ABRIL

DE

1944

Prorroga os prazos para a entrega das declarações de lucros ex(raordinários
e pagamento do respectivo tributo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam prorrogados, por trinta (30) dias, os
das declarações de lucros extraordinários e pagamento
buto, previstos no Regulamento aprovado pelo Decreto
<;te março de 1944.
Art, 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

prazos para entrega
do respectivo trin.0 15, 028, de 13
sua publicação,

Rio de Janeiro, 17 de abril "de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.390- DE 17 DE ABRIL DE 1944

Aprova projeto e orçamento de um trecho de 24 Km da rodovia
Transnordestina
O Presidente da República, usando da atribuição· que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decret<;~:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
total de Cr$ 1.953.000,00 (um milhão novecentos e cinqüenta e três mil
cruzeiros), sendo Cr$ 986.000,00 para pessoal e Cr$ 967.000,00 :Para material, que com êste baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento
do DepartamentO de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
para construção dos últimos 24 Km do trecho "Macururé-Barra do Tarrachil",
da rodovia T.ransnordestina, no Estado da Bahia.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.391 -DE 17 DE ABRil. DE 1944

Cria a série funcional de Deserihista de Construção Naval
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere ·o artigo 74, letra a, da -Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada a série funcional de Desenhista de Construção Naval,
com os níveis mínimo e máximo de salário fixados, respectivamente, nas referências XII e XVI.

A'l'OS

Art. 2.0
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DO PODER EXECUTIVO

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N. 0 15.392 -

DE

17

DE ABRIL DE

1944

Declara de urgência a desapropriação a que se refere o Decreto n. 0 12.545,
de 7 de junho de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74,- letra ·a, da Constituição, e de acôrdo com o disposto no Decreto-lei
n.0 3.365, de 21 de junho de 1941, .decreta:
Art. 1.0 . E' declarada de urgência, para efeito de imediata imissão de
posse dos bens, a desapropriação dos seguintes imóveis localizados à Rua Aviador Gil Guilherme, em São Paulo, abrangidos pela desapropriação a que se
refere o Decreto n, 0 12.545, de 7 de junho de 1943: Lotes B, D, E," F e J,
e prédio n.O 434.
·
Art. 2.° Fica o Ministério dfl. Aeronáutica autorizado a promover a efetivação da providência indicad&. no artigo precedente, na forma prescrita no
artigo 15 do do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941, correndo a
despesa à conta dos créditos para êsse fim empenhados,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. 0 15.393 -

DE

24

DE ABRIL DE

1944

Dá nova redação ao art, 184 do Regulamento que baixou com o Decreto
· n.0 17. 770, de 13 de abril de 1927
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 184 do Regulamento baixado com o Decreto n. 0 17.770,
de 13 de abril de 1927, passa a ter a seguinte redação:
"E' permitida a assinatura de notas pelos funcionários da
Caixa, em suas residências, até o máximo de vinte mil cruzeiros
(Cr$ 20.000,00), sob responsabilidade dêles, observado o máximo
do prazo do art. 186."
Art. ·2.0 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua
blicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

pu~

Rio de Janeiro, 24 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V A.'l<:GAS.

A. de Souza Costa.
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DECRE'l'O N.0 15.394 ' -

EXECUTIVO

DE

27

DE

ABRIL

DE

1944

Dispõe sôbre a lotação numérica das repartições atendidas pelos Quadros
Permanente e Suplementar do Ministério da justiça e Negócios Interiores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para efeito de lotação, o pessoal dos Quadros Permanente e
Suplémentar do. Ministério da Justiça e Negócios Interiores, fica distribuído
pelas seguintes repartições:
I
II
UI

IV

v
VI

VII
VIII
IX
X

XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

XVII

Gabinete do Ministro;
Departamento de Administração;
Arquivo Nacional;
Comissão de Eficiência;
Colônia Penal Cândido Mendes;
Consultoria Geral da República;
Departamento do Interior e da Justiça;
Diretoria Nacional do Serviço de Defesa Civil;
Imprensa Nacional;
Penitenciária Central do Distrito Federal;
Polícia Civil do Distrito Federal;
Polícia Militar do Distrito Federal;
Presídio do Distrito Federal;
Serviço de Assistência a Menores;
Serviço de Documentação;
Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política;
Colônia Correcional de Dois Rios.

Art. 2.0 Fica aprovada a lotação numérica das repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios In
teriores, na forma dos quadros anexos a êste Decreto, com 5 , 328 cargos, sendo
3. 703 na lotação permanente e 1. 625 na lotação suplementar, que tende a
desaparecer à proporção que se derem os claros.
§ 1.0 Os claros da lotação suplementar deverão ser preenchidos, enqu_.anto
existirem, nos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, funcionários em número suficiente.
§ 2.0 A distribuição dos cargos em lotação permanente e lotação suplementar não obedece necessàriamente à sua 1oca1ização nos Quadros Permanente e Suplementar, podendo um cargo do Quadro Permanente ser incluído
na lotação suplementar e vice-versa.
R

Art. 3.0 O Ministério da Justiça e Negócios Interiores, dentro de 30
dias, proporá ao Presidente da República a lotação nominal correspondente
à lotação numérica fixada por êste Decreto ,
Art. 4.0 O presente Decreto entrará em vigor na. data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de· Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56-0 da
República.
GETULIO VARGAS.

AleJf:andce Marcondes Filho.

LOTAÇÃO NUlllli:RICA DAS REPARTIÇõES ATENDIDAS PELOS QUADROl

INTERIORES, A QUE SE REFERE O ARTIGO 2:

GABl!<ETB
00 ld!NIS'l'RO

G.!li!NSTE
DO OIR&TOB Glr.RA'-

D!VLSÃO

!)0 PESSOA'

CARGOS E CARREIRAS
LOTAÇíi:O

Pcrw.

I - Oar(IO

~olado

-'~Upl.

em ccmiHãc

Chefe de Polícia.
Consultor Geral da.- República ..

Diretor Geral. ..
Diretor ..
Coucgedor ...... .
Constdtor Jurídico
Inspetor Geral..
Delegado Especial de Segurança Política e Social ..
Delegado de E~trangeiroo ....
Delegado Auxiliar .. .

Chefe de Divisão ................ .
Chefe do Serviço de Publicação ... .
Comandante da Policia Especial ..
Insretor de Tráfego ...... .
Inspetor da Guarda Civil. .............. .
Inspetor da Policia Marítima e A~rea .. .
Polí~ia. Especial
l'OTAL ••••.•..••.....•••.••.•

U -

Carao Uo!ado ds pro•. ef<liro

Auditor (Justiça da Po!ici11 Militar do Distrito Federal) ..
Promotor (Justiça d~ Políc13 Militar do Distrito li'ederal)..
Advogado (Justiça. da. Polícia Militar do Di~trito Feder:..!) ..
Escrivão (Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal)
Escrevente (Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal) ..
Oficial de Ju~t!ç:~o
Tesoureiro ............. .
Ajudante de r~~oureiro ..
Biblio~cirio ........ .
Oficial de Diligência ..... , , , , . , ..... , , .. , , ..... .
Diretor da Contabilidade da Secretaria. d~ Estado
Zelador .................... .
Fiacal de ObrM ......... .
Perito Policial ...... .
Tradutor ...... .
Antropologista... . .
Auxiliar de Autópsia ..... ..
Fotógrafo ....................... .
Prático de Farmácia.
.
Prático de LaboratóriCl...... .
Professor
Foguista ......... .
Marioheiro ....... .
TOT.l.L .•

131.837- Co!. de Leii!- VoL IV- Pág. 150- Mapa 1

Pcrw

Supl.

Perm.

GA.BINET)
DO >.!'INIS'l'RO

. ,Q

')A.IIINETE
DlB.E'l:Olt GEBU

orvrslo
00 PESSOA.!

CARGOS E CARREIRAS
fffi .I.ÇÂ(l

Perm

111 - CaruQ de

Suol.

Pcrm.

,,

Supl.

carre~ra

AlmoxarJte ... .
Arquivista ... .
Atquivologiata
Artífice ..
Ateodcnte .......... .
Auxiliar de En~ioo .. .
Comi2sáno de Po!ici;>.
Contínuo ....
Dactilógrafo
Dacti!oscopista ...
Dent1sta ...
Desenhist:>.,.
Detetive ...
Engenheiro ....
Ea.eritunl.rio ..
Escrivão de Polícia
Estatístico......... .
E~tatí:stico-Aurilis.t ..

T

\8

Farmac~utico..
. ........... .
Guarda Civil ............ ..
Gunrda de Presídio ..
Inspetor de Ahmos
Médico .......... .
Médico Clínico ..
Médico Le~ista ..
Motori~ta ............ .
Maquinista Marítimo ..
Oficial Administrativo ..
Operário de Arte~ Gráfica.<; .
Patrão, ........
Polícia ~special. ... -........ .
Polícia Marítimo e Aéreo ..
Radiote!egra lista
Redator ..
RcV1sor de Provas
Servertte
Trabalhador

---1---1---1-~ - 1 1 - ,- -

V- RESUMO
CARGO ISOLADO EM CO&HSS~O ••

CARGO !lWLADO ll[ PRQV. SFE1'1VO ...

113

CARGO DF C.\.1!-RI:l!lA .••

rOTAL GERAL ....

131.837- Col. d& Leis- Vol. I V - Pâg, 150- Mapa 2

114

LOTAÇãO NUMERICA DAS REPARTIÇõES ATENDIDAS PELOS QUADROS PERMANENTE E SUPLEMENTAR DO MINISTERIO DA -.JUSTIÇA E NEGóCIOS
INTERIORES, A QUE SE REFERE O ARTIGO 2° DO DECRETO N.o 1.5 ..394 DE 27 DE ABRIL DE 1.944

CO!.IISS~O
Ot U"ICffiNCL!

.UtQUIVO
NAClONAL

CONSDtTOKU

COLOI<IA PllNAt
~ANDIOO ~IF.N?E-'

D' I!.~I'JJ~L!C~

<>i:PMI'l'.!.l.!!'lNTO
DO lNTERlOP
!:. mSTIÇJ

"IRE'l'Q!U.I
NAGIONII.l Dt
Sl'li!.VI!<O OI')
OEI'&SA CIVIL

!UPREWl.&

NACIONAl.

Pl:Nfr!':NCI~I!.LI
CtN'l'l:\.&.1- DO
OJSTR. n:DERAl

POt.lCI.l
ClVlL DO
FEDERAl

~IS'l'It.

POt.ICLl
.IIII.lTAR DO
DISTB. ~EDilnAL

PRl.SID!O Do
OlSTI!.. i'JIDlillUL

CARGOS E CARREIRAS
LOTAÇÃO

Perw

Che!e

d~

!

iu_pt.

Perm.

I

$upl:

LOTAÇÃO

Perrn

LOTACÃO

Perm

$upl

~UOI

I

Perm

.:>uol

f'erm

I l::lupl

Perm

1 9upl

LOTAÇÃO

Perm

I

t:\upl.

Perm.

LO'l'ACÃO

I Supl.

Perm.

I Supl.

Wl'A.Çi:O

Perm.l Supl.'

PoliCia ..

ConBultor Gera.J da República ..
Diretor Gern.l ..

Diret.o1 ..•..

2,

Corregedor . _•...•.
CoosultoJ Jurídico
Iosp~tor

5
I

Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

De\egadL Esner~al de Segurança Política e Soc•al ..
Delegado de Estrangeiros ..
Delegadr Aulihar.
Cbef~

de OtVlsào...... . ........ .

Chefe de :lervico de Publicação .. .
Comandant~ d~ Polícia Eapt:cia.L .. .
lnspetm de i'rilrego _.... .
lnspctoJ da Guarda Civil. ............ .
Inspetor da PoFcia Marítima e Aérea ..

I
I
I

I
22!

Polícia Esoecial.

- - - - - - - - - - - - . - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --.- - - - - - - - - - ·-------- - - - - - - - - - - - ---,- ---- ---- ---- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -238
----------------

ror.&t. ••••••

I

I

U - Carac üolaao de prov. ejefi'DI)
.

Auditor (JUstiça da Pol"lrla Mtlltar do lJt>tr,to ~·ed~ral) .....
Promotor (Justip da Políci~ Militar do Di~tr•to Federall .. ·
Advo~ado (Justica da Policia Militar do Distrito FedPral) ..
Escrivão (Ju:;t,ça da Polida M•hbu de Disõrito Federal) ...... .
Escre~eute (Justtça da l'olic1a Militar do D1~trito Federal.l.. .. .
Oficial de fustt!;a.
.
Tesoureiro.
Ajudaote de Te~011reiro ..
Bibliotec:i.rio ....... .
Oficial de DttiRênclll ........................... .
Diretor d~ Contahilidade da Secretaria de Estado
Zelador . . . . .
Fiscal de Obras
Perito PoliciaL
Tradutor.
. .............. .
Antropologi<ta ........ .
Au~iliar :!e Autóoma .•
Fotógrafo. . . . . ...
Prático de Farmácia ..

I

'
17
I

Prático de Lahor\ltório
Pro{CSJor .................... .
Fogmsta .... .
Mariuheiro... .

I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
-------------

ror.&.t. ......... .

131. 837 -

Col. de Leis -

Vol. IV -

Pá.g, .150 -

Mapa 3

(Coutinuaçíio)

ARQUIVO
NAC!Ol'l"AL

CO:.I!SSÁO
!IB Eb'ICf2NCI~

COLÔN"IA PENAL
GÂNO!DO I.!ENDEl~

CONliULTORIA
GER.\.L
DA H&I'ÚB!.lCA

DEI'.!.RTU(St'ITO
DO lt;T[:R!OR
E ÍUSTICA

DlnETOR!A
l'l"AClON.<:t DO
SF.RVIÇO DE
Dl:FESA C!VU.

IMPRBiffl.!. .
NACIONAL

I'ENITENCIÁI:IU
CENTRAL DO
DISTR. FEDER.U.

POtfCIA
CIVIL DO
D!STR. VllDERA::.

LOTAÇÀO

LOT.!.ÇÁ_O

LOTAÇÍ.:O

POLiCU.
ld.TUTAR DO

DJ.STR. FEDER.lo.L

l'lUISio!O DO
OJ.S'm. li'!IDRRU,

CARGOS ·E CARREIRAS
LOT-l.ÇÍ.:O

Perm.

!

LOTAÇÁO

Supl.

Perm.

~-

. Supl

Perm.

LOTI..ÇÍ.:O

I Sup!.

Pcrm•

!

Suvl

LOTA.ÇÍ.:O

Perm.

l

Supl.

LOTAÇii:O •

Perm.

I

Supl.

Pcrm

I

Supl.

Perm.

I

Supl.

Perm. )

Supl.

Pcrm

!

Sup!.

Perm.

I

SupL

III - Ca.rgo de carreira.
Almoxarife ..

1

Arquivista ..
Al-'luivol gi3ta ......
Artífice .... .

H
16

2

5

6
1

At-eudente ............ .

· Auxil!ar de Ensino.
Cem.ss:l.no de Polícia.
Cootínuo. .
Dactiló~rafo

22

2

I

ZIO

19

2

DactiiGScopista ..
Deutista ..

13

24
28

55

235

24

Desenhista ..

2

Detetive....
Eop;enbeiro.
Escriturário ....... .
Escriviio de Polícia

2

15

42

211

130

Estatístico ......... .
Estatlstico -Au~iliar ..

2

Farmacêutico .... .

Guarda Civil. ....... .
Guarda do Presídio ..
InsPetor de Alunos ...

1.830

14

25

39

Médico ........ .

Médico Clinico .... .

12

Médico Le~ta. ... .
Motorista ............. .
Maquinista Marítimo..

20

Oficial Administrativo
Operário de Arl-e3 Gráficas ..

20

PatrM .......... .
Policia Especial. ......... .
Polícia Marítimo e Aéreo ..
Radíotelegrafista. .. .

27

=~

12
16
11
180
17

I

46

10
TOl'.U. ••

CA.ll.GO

.48

80

Redator ............. .

Revisor de Provas .. ..
Servente ..
Trabalhador ...

IV

20

559

I
53

17

120

2

------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -235
15
17
45
21
34
2.834
534
16
55
------ - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - -84 - -656
- - - - - - - - - - - -------·--------

~RESUMO

!SOL.I.DO EIJ: COJ.Ussto.

CA.RGO tsÚL.I.DO DE PROV

238

EFETIVO ..

30
C.ulGO DE CAIUlE!RA .•••

TOTAL GERAL

35

15

36

15

4

17

------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -45- - - - - - - - - - - -84- - -608- - -21- - -34- - 2.834
- - - -534
- - - - - - 25
- - -16- - -55-

13!1.837- Col. de Leis- Vol. I V - Pág. 150- Ma:pa 4

6

18

48

93

669

22

34

3.ll4

564

28

19

55

LOTAÇÃO NUMÉRICA DAS REPARTIÇõES ATENDIDAS PELOS QUADROS PERMANENTE E SUPLEMENTAR. DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS
INTERIORES, A QUE SE REFERE O ARTIGO 2,0 DO DECRETO N,0 15.3.94 D,E 27 DE ABRIL DE 1944

SERVIÇO DE ASSISTENCIA A MENORES
dEili'IÇO L>ll .
SERVIÇO

JOÃO LUlZ .!.LVE>

CARGO~

PATRONATO

INSTITUTO

ESCOLA

E CARREIRAS

P.!.TROtU.TO

SERVIÇO

~ROFISSIQNAL

ACmicou

Aoaicow.

l5 Dll: NOVEMBRO

-!.aTU.U DEI!NARDE.'

r<:NC>:SW.U BRAZ

1>!: iSSIST~NCU
A. !.l!i:NO!Ú;~

ESl'.!.TisrJCA
OJ:l.IOGRÁ~IC.I.
II!OR.I.L R l'OLÍT!C'~

COR!lECION.!.L
O~ DOIS tli()S

LO'N.çio

LOTAÇÃO

LOTAÇÃO

LOTAÇÃO"

Perm

SupL

Perm

Supl.

Perm.

ôupl

Perm.

8upJ.

Perm

SupL

COLÔNIA

O~ OOCUidl'l!ri.!.Ç:&o

Pcrm.

SupL

P•rm

SripL

Perm.

I

Supl

LOTAÇÃO

Perw.

..
,Supl.

-

Ch~lC <h i'OIICt" •

• ••••••.

'

Consultor Gera! <l~ RepiÍ\Jii~a.
Direto' Geral ...
Diretor .
Corrr.gedor
Consultor 'Juridko. ..
. ......... .
[nspo>tot Gera! .............••......._.......••.••••.
Del"g"d' Esner,al de Seguranç• Políbca e Social..
Delegado do l<;strangeíros ..
Delegado Amíliar .... .
,Chefe de Divio~o .............. .
Chefe do Serviço de Publicaç~o ..
Comaodautc da Policia Especial..
[nspetor de Tráfego ...... .
Inspetor da Guarda Q,vil. ............ .
,Inspetor da Polícia 1\Iarítima e Aérea ..
Policia E~pecial. ...

1

'

26

1
1
1
1
1
3
2
1
1
1.
I
1

-~~-

rOTA L ..

fl -

Car~a t<olado de

nnJo.

221

~~~~- -~~~- -~~--~---~--~-·

-----1---1-~~1-~.:.:::....-1---

266
-~~- ~--~ ·~·~·---~--~~--~~--~~--~~-.:~·1--1-=---!--~

~le/n>o

Auditor (Justiça da í'ollcl:> I'II1litar do Distrito Federal) .. .
·Promotor {.lu•tJça da Po!ícin Mrl1tar do Distnto Ferler~l) ..... .
-Advo~~do (Justiça da Poliu~ Militar do Distrito Federal} .. .
Escriviio (Justiça da Polícia !>.Iilihr do Dcstrito ~'cderal) ..
. Escrcventr (Justica da p.,lic1a M1litar do Distnto Federal)..
Oficial de .Justiça.
TesollTeiro ............. .
Ail!dnotc de Te...o.;mreiro..
Bibliotecário... . . . .
Oficia~ de Dili~êocia ............................. .
Diretot da Contab1lidade da Secretttria de Estado ..
Zelador ....... .
Fiscal de Obr:;~.S ..
Perito Policial.
Tradutor ..... .
Antropologi~ta .......... .
Auúliar de AlltÓpsia . · ............ .
Fotôgrn!o... .. . . . . ...
PrátiCO de Farn!ácia ..
··Pr:í.tico de L~boratôrio.
Professor.
-'Foguista ..... .
:Marinheiro ..
ron.L ..

131..837 -'- Co!. ele Leis -

Vol. IV -

. -=

5

-

Pág-. 150 -Mapa 5

3

--

-

3

-

2

:.....

3-

-

-

-

1--

-

~--1----1~----

(Gantmuaç:lo)

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A MENORES

sr::nvrço nr::
ESCOLA.
JO:Í:O LUIZ A.LVE/l

CARGOS E CARREIRAS

UfST!TUTO
PROFISSIONAL
15 DE NOI'EMliRO

i'lo.TRONATO
AORÍCOW.
.!.Rl:UR UERIJ.l.R!l!:S

LOTA.Ç:Í:O

LOTAÇÃO

LOTAÇÃO

Perm.

Supl.

Perm.

SupL

Perm.

Sup\.

S8RVIÇO

.iOnfcor.t

OE .!.SS!ST~NCI.\.
A M:ENORl":S

V"ENCI:SL.!.U BRAZ

.

SERVIÇO
DE OOCUMENT.l.Çi:O

P.!.TRONilTO

LOTAÇi:O

LOT.!.ÇÃO

EST.I.TisTJC.I.
DEI!O(l!Ú.!>!C.I.
MOH.!.L 8 I'OLfTIC.!.

LOT.!.ÇÃO

COLÔlH.\.
COMEC!ONAL
DE DOIS llto:i

TOT~L

LOT.!.Çi\0
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III - Cargo de carreira
Alc.toxarife
Arquivista.
Arquivologista .. .

I

A.rtífice ........................ .
Atcndeo.to: .............. .
Auxiliar de Ensino .. .
Com~o;sárío de PoiJcia ............ .
Contínoo ..
Dactilógrafo...
Da.ctiloscopista ..
Dentista. .................... .
Desenhista ..

11
I

22
24
2·!

2
8

3
210

90
30

Deteti-ve

235

En~eoheiro .. .
Escriturário .............. .
Es~rivão de Polida
Estatístico ...
Estatístico-Auxili:J.r.
Farmacêutico
Guarda Ci,~l
Gu;:.rda de Presídio ..
Inspetor de Alunos
Médico ............ .
Médico Clínico ..... .
Médico Legista .•...
Motorista ................... .
Ma(Juinista Marítimo ..

'

5

lO

61
8
12

'

3S
56
4
2
24

420
130

24
34
1.830
10

2

79
58

28

'
20

21
I

67

Oficial Administrativo ......•.
Operário de Artes Gráficas
Patrão.
. .................. .

160

12

'"

559

11

Polícia Especial.

136

Policia Marltimo e .'l.éreo ....

80

R.adiotelegra[J,;ta.:
Redator ........... .

17
I

Revisor de Provas ..
Servente.

46

w

6

Trabalhador
~OT.!.L

16
- - - - --

22
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57
11
23
21
................ - - - - - ' - ' - - - - - _ __ _
- - - _ __
- - - - - - _ __ _
- -- - - - - - - - ' - ' - - - - -

-------------1----1------1--_:":__
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-~-

IV -RESUMO
CI.RCO ISOW.DO EY COMISSÃO ••

260
5

C.!.ltCO ISOLADO DE PllOV. El'ETIVO •••••..•••••••

4

CAll(lO DE C.!.RREIR.\. •.

TOTAL GERAL ..

44

63

57

11

23

so

14

24

53

21

tí3

s.sst

um

"

3.703

1.625
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DECRETO N. 0 15.395 -

DE

27 DE ABRU. DE 1944

Aprova o Regulamento dos Cursos· da Biblioteca N.acional
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único.· Fica aprovado o Regulamento dos Cursos da Biblioteca
Nacional a que se refere ·o art. 8.0 do Decreto-lei n.O ú .440, de 27 de abril
de 1944, o quz:l com êste baixa, assinado peló Ministro de Estado da Educação
e Saúde.
Rio de Janeiro, 27 de sbril de ·1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

Regulamento dos Cursos da Biblioteca Nacional
TITULO I

Dos cursos
CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art. 1.0 Os cursos da Biblioteca Nacional (C. B. N.) a qua se refere
o art. 8.0 do Decreto-lei n, 0 6 .440, de 27 de abril de· 1944, têm, como finalidades:
a) formar pessoaJ habilitado a organizar e dirigir bibliotecas ou a executar
serviços técnicos de bibliotecas;
b) promover o aperfeiçoamento ou a especialização de bibliotecários, de
bibliotecários-a'llxiliares e outros servidores, em exercíCio nas bibliotecas oficiais ou particulares;
c) promover a unidade de orientação das técnicas fundamentais dos serviços de bibliotecas, favorecendo a homogeneidade básica dêsses. serviços;
d) difundir conhecimentos dos progressos realizados, no país e no estrangeiro, no campo da biblioteconomia.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0
1.
2.
3.

Para preencher as suas finalidedes

o~

cursos compreenderão:

Curso Fundamental de Biblioteconomia (C. F. B. ) .
Curso Superior de Biblioteconomia (C. S. B . ) .
Cursos Avulsos (C.A.).
CAPÍTULO 111
DO CURSO FUNDAMENTAL DE BIDLIOTECONOMIA

Art, 3.0 O C. F. B, tem por finalidade formar pessoal habilitado a executar, sob- ~ orient::;;ção de bibliotecários, serviços técnicos necessários ao funcionamento de bibliotecas.
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Art. 4.0
1.
2.
3.
4.

As disciplínas do C . F .B. são as seguintes:

Organização de Bibliotecas
Classificação e Catalogação
Bibliografia e Referência
História do Livro e da-s Bibliotecas.

§ 1. 0 A disciplína organização de Bibliotecas compreenderá uma introducão descritivs.• da. finalidade social das bibliotecas e das finalidades específica; dos vários tipos de bibliotecas, bem como conhecimento prático dos serviços gerais normalmente atribuídos aos bibliotecários-auxilia-res.
§ 2. 0 A disciplína Classificação e Catalogação compreenderá o estudo e
aplicação dos sistemas mais vulg<>.'l"ÍZé.•dos de classificação bibliográfica, o estudo
de normas de catalogação, sua aplicação na redação de notícias bibliográficas
e da-s opérações necessáris..g à organização de catálogos de livros e de publicações seriadas, bem como noções de classificaçãO e catalogaçã!J de cartas geográficas, músicã.s e estampas.
§ 3. 0 A disciplína Bibliografia e Referência compreenderá o estudo de
vários tipos de obras de referência e de sua utilização, bem como o de outros
recursos a serem empregados no serviço de orientação dos consulente~.
§ 4. 0 A disciplína História do Livro e das Bibliotecas compreenderá o
estudo dos caracteres gerais dos livros e de sua evolução, dos processos de
impressão e encadernação, a história dos jornais e das publicações seriadas,
principalmente as do Brasil, assim como da evolução das bibliotecas e dos
princípios gerais de biblioteconomia,

CAPÍTULO IV
DO CURSO SUPERIOR DE BillLIOTECONOMIA

Art. 5.
O C. S, B. tem por finalidade formar pessoal habilitz:do a administrar bibliotecas e a organizar ou dirigir serviços técnicos de bibliotecas.
0

Art. 6.0
1.
2.
3.
4.

As disciplinas do C.S.B. são as seguintes:

Organização e Administmção de Biblioteco. s
Classificação e Catalogação
História da Literatura
Disciplina Optativa, escolhida entre' as seguintes:

a) Iconografia
b) Noções de Paleografia e Catalogação de Manuscritos e de Livro!! Raros
e Preciosos
c) Ma'Potecas
d) Bibliotecas de Música
e) Publicações Oficiais e Seriadas; Periódicos
f) Bibliotecas Públicas
g) Bibliotecas Especializadas e Bibliotecas Universitárias
h) Bibliotecas lnfzmtis e Escolares.
§ 1.0 A disciplina Organização e Administração de Bibliotecas compreenderá, como introdução, uma exposição dos princípios gerais de organização<,e
suas aplicações, além do estudo dos problemas específicos de administração das
bibliotecas.
'§ 2. 0
A disciplina Classificação e Catalogação compreenderá o estudo
comparativo das_ principais classificações filosófic~s dos conhecimentos humanos
e dos sist8mas de classificação usados em biblioteca.
§ 3.0 A diciplina História da Literatura compreenderá não ~Õmente ·o
estudo das proQ.uções literárias pràpriamente ditas como o da evolução de conceitos filo~óficos, científicos e sociais, encarando-se, também, aspectos de espe-
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cial interêsse para o bibliotecário, tais como edições principais, traduções,
ad&>ptações e resumos ,
Art. 7. 0
As disciplinas optativ.5's serão ministradas em um pe1·íodo, salvo
Iconografia, que será ministrada em dois períodos.
§ 1.0 As disciplinas optativas serão anualmente fixadas em número suficiente p~ua atender às necessidades do ensino, pelo- Coordenador dos Cursos,
que determins.•rá as que deverão ser lecionadas, tendo em vista os inter&sses manifestados pelos candidatos e a conveniência da divulgação dos respectivos assuntos.
§ 2.0 Mediante autorização do Coordenador dos Cursos, s disciplina opta·
tiva poderá ser substituída por disciplina ou grupo de disciplin<>~s cursadas na
Faculdade Nacional de Filosofia ou instituto congênere, verSando sôbre a-ssuntos
de interêsse pa•ra a cultura geral dO bibliotecário.

CAPÍTULO V
DOS CURSOS AVULSOS

Art. 8.0 Os Cursos Avulsos têm por finalidade atua•lizar os conhecimentos dos bibliotecários e bibliotecários·auxiliares, divulgar conhecimentos sôbre
biblioteconomia !:! promover a homogeneida,de básica dos serviços de biblioteca.
Art. 9. 0 Os Cursos Avulsos serão determinados pelo Diretor da Bíblia·
teca Nacional, medi&>nte proposta do Coordenador dos Cursos.
CAPÍTULO VI
DAS CONDIÇÕES DE ADMISSÃO

Art. 1O. O candidato à matrícula no C. F. B. deverá ter curso secun·
dádo completo (ginasial e colegial) e ser aprovado em exames vestibulares,
compreendendo:
1. Português.
2. Conhecimentos gerais, abmngendo: História d& Civilização e
si!; Noções Gerais de Literatura; Geografia Geral e do Brasil.
3 . Língua Inglesa ou Alemã e
4 , Língua Francesa, Italiana~ ou Espanhol~.

Art. 11.
C. F. B.

l~o

Era-

O candidato à matrícula no C. S. B. deverá ter concluído o

Parágrafo umco. Os diplomados em curso superior poderão candidatar-sé!
i!l matrícul& no C.S.B., mediante exB!me de habilitação, Q.ue compreenderá:

1. COnhecimentos Gerais, abrangendo: História da Civilização e do Brasil, Noções Gerais de Literatura, Geografia Geral e do Brasil.
2 , Classificação e Cata<logação.
3, Bibliografia e Referência.
Art. 12. As condições de admissão aos Cursos Avulsos serão estabelecidas, em cada caso, pelo Diretor da Biblioteca Nacional, mediante proposta do
Coordenador dos Cursos.
Art. 13. O limite de m2ltrículas em cada curso será anualmente fi:r.~do
pelo Diretor ,da BibliotecB! Nacional, mediante proposta do Coordenador dos
Cursos.
Art. 14. A matrícula poderá ser cancelada a pedido do aluno ou por
conveniência do regime disciplinar.
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TITULO ll

Do ensino
CAPíTULO I
DA DURAÇÃO DOS CURSOS E DO ANO ESCOLAR

Art. 15. O C.F.B. e o C.S.B. terão a duração de um ano, cada um,
e os Cursos Avulsos a que fôr necessária ao preenchimento de suas finalidades.
Art. 16. O ano escola• compreenderá os seguintes períodos:
a) período letivo; e
b) Período de férias.
Art. 17. O período Irtivo, que se destinará a aulas, exercícios e exames,
dividir-se-á em:
a)
b)
c)
d)
e)

período de exames de admissão: de 15 de fevereiro a 5 de março;
período de matrículas: de 5 a 15 de março;
primeiro períoqo de aulas: de 15 de março a 15 de julho;
segundo período de aulas: de 1 de agôsto a 30 de novembro; e
período de provas finais: de 1 a 15 de dezembro.

Art. 18.

O período de férias será de 16 a 31 de julho.

CAPíTULO II
DA ~LABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

Art. 19. O ensino das disciplínas obedecerá a programas elaborados
pelos professores e submetidos à aprovação do Coordenador dos Cursos, que
poderá revê-los, tendo em vista a finàHdade- do curso e a necessária hatmonia
didática do ensino de assuntos correlatos.
Art. 20. Na execução dos programas, conforme o assunto, serão adotados,
como meios de ensino, preleções, argüições, exercícios de aplicação: trabalhos
práticos, debE.otes e discussões em seminário, excursões, visitas a bibliotecas ou
quaisquer outros apropriados.
§ r:o As visitas e excursões serão precedidas de uma. exposição geral e
terão caráter obrigatório.
§ 2.0 Tanto quanto o permitir o assunto de cada disciplina, deverá ser
observada estrita correlE.•ção entre o ensino de questões fundamentais e o tiro~
cinio técnico indispensável ao exercício profissional.
§ 3. 0 Nas preleções, embora destinadas à exposição de questões de natureza geral ou teórica, as descrições verbais deverão ser acompanhadas, sempre
que o assunto comportar, pela apreciação de modêlos, gráficos, esquemas, pro·
jeções luminosas ou quaisquer outros meios de objetivação do ensino.
§ 4.0 Nos exercícios de aplicação e trabalhos práticos, os alunos serão
exercitados individualmente no manejo e elaboração de fichas, traba,hos de
classificação e demais técnicas necessárias ao desempenho_ das atividades profissionais correspondentes aos cursos.
Art. 21. Os trabalhos próprios dos currículos constarão de aulas, e bem
assim de exercícios e exames escola'fes.
Parágrafo único. F ar-se-á a verificação do valor dos exercícios e exames escolares por meio de notas inteiras, graduadas de zero a cem.
Art. 22. O plano de distribuição do tempo será elâ!borado pelo Coorde·
nadar dos Cursos.
Art. 23. É obrigatória a freqüência às aulas.
Art. 24. Os exercícios escolares, escritos, orais ou pr~ticos serão igual·
mente obrigatórios.
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CAPÍTULO III
DOS EXAMES E DA HABILITAÇÃO

Art, 25, Haverá no período letivo, para cada disciplina, prov~s parctats
ao fim de cada período de aulw e uma prova final, sendo esta na primeira
quinzena de dezembro,
Pa•rágrafo único. Nas. disciplinas cursadas em um só período, haverá uma
só prova que contará como prova finaL
Art. 26. Terminados os ex:i!mes finais, será considerado habilitado o
aluno que houver obtido a média mínima de 60 _pontos no conjunto das d!sciplinas do curso, e a nota mínima.• final de 50 pontos em cada disciplina.
§ 1. 0

A nota final de cada disciplins será a média das seguintes 110tas:

a) média dos graus obtidos nos exercícios;
b) média das provas pa.<rciais;
c) nota da prova final.
§ 2. 0 A média poderá ser ponderada, cabendo ao Coordenador dos Cursos,
por proposta do professor, fixar, para cada disciplina, os pesos a serem ado~
tados.

Art. 27. A média geral do aluno será co'nstituída pela média aritmética
das notas finais obtidas em cads, uma das disciplinas do curso,
Art. 28. Não poderá prestar provas finais em nenhuma disciplina, e será
considerado reprovado, O aluno que houver faltado a mais de 25% das ffillas
em cada disciplina.
Art. 29. O aluno rematriculado em um curso por não haver satisfeito
as exigências dos &ortigos 26 e 28, poderá ficar dispensado de cUrsar novamente
as disciplinas em que haja obtido nota final não inferior a 60.
Parágra{o único. No cs:-so de ter sido _a inabilitação decorrente do dis-posto no artigo nnterior, apurm-Rse-á a nota final para os efeitos dêste artigo,
atribuindo-se nota zero à prova final.
CAPÍTULO IV
DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS

Art. 30.
Bibliotecário.

Ao aluno que concluir o C.S.B. conferir-se-á o diploma de

Art. 31.
certificado.

A conclu9ão de qualquer dos demais cursos dará direito a um
CAPÍTULO V
DO COORDENADOR

Art. 32. A administração escolar será concentrada na autoridade do
Coordenador dos Cursos e orientar-se-á no sentido de e1imin21r tôda tendência
para a artificialidade e a rotina, promovendo a execução de medidas que dêem
aos Cursos atividade, rea<tismo e eficiência,
Pa;:ágmfo único, O Coordenador dos Cursos será designado pelo Ministro da Educação e Saúde, mediante indicação do Diretor da Biblioteca Nacional,
ao qual fics.'I'á diretamente subordinado.
Art. 33. Os serviços técnicos e administrativos serão executados, sob a
orientação do Coordenador dos Cursos, por um secretário, designado nos têrmos
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do art. 4.0 , § 3.0 , do Decreto-lei n.0 6 .440, de 27 de abril de 1944, pelos funcionários lotados nos Cursos e por extranumerários admitidos na forma da lei.
Art. 34. Nas suas faltas ou impedimentos eventuais o Coordenador dos
Cursos será substituído peio secretário ou por um professor por êle indicado.
Art. 35.

Ao Coordenador dos Cursos compete:

a) entender-se com as autoridades superiores sôbre todos os assuntos de
interêsse dos Cursos e dependentes de decisão daq~elas;
b) promover entendimentos com diretores de bibilotecas ou chefes de serviços, com relação a todos os assuntos que interessem a.o funcionamento e ao3
objetivos dos Cursos;
c) superintender os serviços técnicos e administrativos, de acôrdo com as
disposições da lei e dêste regulamento;
d) fisca-lizar a fiel execução dos regimes escolar e didático, especialmente
quanto à ol.:íservância de horários e programas, rea-lização de provas e demais
atividades de professores e alunos;
e) sugerir &o Diretor da Biblioteca Nacional a organização dos cursos
avulsos que se tornarem necessários;
f) fornecer ao Diretor dê.! Biblioteca Nacional as indicações r1ecessárias às
propostas de designação de professores e examinadores;
'
g)
rever e aprovar os programas de ensino elaborados pelos profes·
sares;
h)
organizar horários e submetê-los â aprovação do Diretor da Bi·
blioteca N acionai ;
i)
convocar o corpo docente e a êle submeter o estudo de questões
referentes ao ~nsino ou designar comissões para o mesmo fim ;
j)
expedir as instruções que se fizerem necessárias ao eficiente funcio·
namento dos Cursos ;
1) assinar certificados e diplomas, juntamente com o Diretor da Biblioteca Nacional;
m)
indicar ao Diretor da Biblioteca Nacional um funcionário do
M. E . S., para servir como secretário dos Cursos ;
n)
conceder férias regulamentares ;
o)
rubricar livros de aulas e escrituração; autorizar despesas; visar
contas e assinar o expediente relativo a despesas, fôlhas de pagamento e
pedidos de material ;
p)
aplicar penalidades;
q) apresentar o relatório anual dos trabalhos e o projeto de orçamento
dos cursos;
r) exercer as demais atribuições que lhe competem nos têrmos da legislação em vigor e dês te regulamento.

CAPÍTULO VI
DO CORPO DOCENTE

Art. 36,
Os cursos serão ministrados por professores designados pelo
Diretor da Biblioteca Nacional, mediante proposta do Coordenador dos Cursos,
dentre especialistas, nacionais e estrangeiros, servidores do Estado ou não.
§ 1.0
Os professores também poderão ser admitidos como extranumerários, na forma da lei.
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~§ 2. 0
Os fUncionários designados nos têrmos dêste artigo poderão, em
casos espec1a1s e mediante autorização do Presidente da República, ser dispensados dos trabalhos da repartição ou serviço, em que estiverem lotados,
mas ficarão obrigados, nesta hipótese, a dezoito horas semanais de aulas ou
trabalhos escolares, sem direito aos honorários previstos no parágrafo seguinte.
§ 3.0 Os professores não compreendidos nos casos dos §§ 1.0 e 2. 0 dêste
artigo, p'erceberão, nos têrmos da legislação vigente, honorários de Cr$ 50,00
(-cinqüenta cruzeiros), por hora de aula dada ou de trabalho exe:cutado, até
o limite máximo de seis horas por semana.

Art. 37.

Aos professores compete:

a) elaborar o programa da respectiva disciplina e submetê.Jo à aprovação do Coordenador dos Cursos ;
b) dirigir e orientar o ensino da respectiva disciplina, executando, integralmente, de acôrdo com o melhor ·critério didático, o programa elaborado;
c) conferir notas de julgamento dos exercícios e as provas parciais e
finais-;
d) tomar parte em reuniões do corpo docente e em comissões de exames
ou de_ estudos, quando para isto designados ;
e) sugerir ao Coordenador dos Cursos as medidas necessárias ao desempenho -de suas atribuições e providenciar para que o ensino sob sua responsabilidade seja o mais eficiente possível ;
f)
apresentar ao Coordenador dos CurSos relatório anual sôbre as atividades relativas ao ensino da disciplina a seu cargo;
g) exercer as demais atribuições, conferidas pela lei, pelo regulamento
ou por instruções especiais baixadas pela autoridade competente.
CAPÍTULO VII
DO INTERcÂMBIO

Art. 38.
Ser:ão concedidas, anualmente, bôlsas de estudos para os
Cursos, destinadas a candidatos residentes fora do Distrito Federal e da capital
do Estado do Rio de Janeiro e escolhidos de preferência entre servidores
estaduais e municipais com exercício em bibliotecas.
Parágrafo Único. De acôrdo com os recursos orçamentários, serão expedidas pelo Ministro de Estado, por proposta do Diretor da Biblioteca Nacional, instruções anuais que determinarão o valor e o número total das
bôlsas, os cursos para os quais serão concedidas, sua distribuição pelos diferentes Estados, assim como os deveres e obrigações dos beneficiários.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 39.
Os alunos regularmente matriculados, no ano corrente, no
primeiro ano do Curso de Biblioteconomia, cursarão o C. F. B,
Art. 40. Os alunos habilitados em 1943 no primeiro ano do Curso de
Biblioteconomia farão o segundo ano do mencionado Curso, de acôrdo com as
disposições dos Decretos 20.673, de 11 de novembro de 1931, e 23.508, de
28 de novembro de 1933.
Art. 41. Os atuais servidores públicos federais, ocupantes de cargo ou
funçãp específicos de serviços técnicos de biblioteca, poderão ser matriculados
no C.F.B., independentemente da exibição de certificado do curso secundário
completo.
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Art. 42. Sempre que solicitadaS, as bibliotecas Oficiais cooperarão com
os Cursos, fornecendo elementos para a realização de estudos e pesquisas e
facilitando aos alunos a execução de trabalhos práticos.
Art. 43.
Os casos omissos, no presente regulamento, serão resolvidos
pelo Ministro de Estado, por proposta do Diretor· da Biblioteca Nacional, ou:vido o Coordenador dos Cursos.

Gustavo Capanema.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944. -

DECRETO N.0 15.396

-DE

27

DE'ABRIL DE

1944

Autoriza o Ginásio Muniz Freire, com sede em Cachoeira de Itapemirim,
no Estado do Espírito Santo, a funcionar como colé!Jio
O Presidente da ·República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra ·a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino
secundário e do Decreto-lei n. 0 4. 245, de 9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio Muniz Freire, com sede em Cachoeira de Itapemirlm,
no Estado do Espírito Santo, fica autorizado a funcionar como colégio .
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de
que trata o artigo anterior passa a ser Colégio Estadual Muniz Freire.
Art. 3.0 A equiparação, que pelo presente Decreto é concedida ao Co~
légio Estadual Muniz . Freire, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico
e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
· Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.397-

DE

27

DE. ABRIL DE

1944

Aototiza o Ginásio da Escola Normal Peixoto Gomide, com sede em Itapetinind,a, no Estado de São Paulo, a funcionar como ·colégio
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.O 15.398 -

DE

27

ABRIL

DE

1944

Suspende a execução do disposto nos arts. 2. 0 , 3.0 e 4.0 das especificações para
a classificação de piretro e autoriza o Ministério da Agricultwa a organiz-ar

novas especificações.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.0 Enquanto durar o estado de guerra, fica suspensa a execução
·do disposto nos arts. 2. 0 , 3. 0 e 4.0 das especificações para a classificação de
flores de piretro, baixadas com o Decreto n.O 7 .264, de 29 de maio de 1941.
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Art. 2.0. Para que a flor de piretro seja exportada sem preJutzo do comércio respectivo, fica o Ministério da Agricultura autorizado a organizar novas
especificações, observando em relação à embalagem, armazenagem, emissão de
certificados e cobrança de taxas, as demais disposições aprovadas pelo Decreto
n.O 7 .264.
Art. 3.0

Revogam·se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.399 -

DE

27 DE AB!UL DE 1944

Declara caduco o Decreto n.0 10. 244, de 13 dé, agôsto de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto·lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de -1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica declarada caduca a autoriZação conferida ao cidadão brasileiro João Miguel da Fonseca Lobo Filho pelo Decreto número dez mil
duzentos e ·quarenta e quatro ( 10. 244) _de treze ( 13) de agôsto de mil novecentos e quarenta e dois ( 1942), para pesquisar galena numa área de
oitenta hectares (80 ha), no distrito de Canaã, município de Antônio Navarro
do Estado de Paraíba .
Art. 2.0 Revogam·se( as disposições em coritrário.
Rio de Janeiro,_ 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 55.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.400 -

DE

27 DE ABRIL DE 1944

Declara sem efeito a autodzação conferida a Mineração Geral do Brasil Ltda.~
pelo Decreto n.0 12.890, de 14 de julho de 1943, para pesquisar tw:Ja
no município de Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto.lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta: -

Art. 1.° Fica declarada
Geral do Brasil Ltda. pelo
(12.890) de quatOrze (14)
( 1943) para pesquisar turfa
Tieté no, município de Mogi

sem efeito a autorização conferida a Mineração
Decreto número doze mil oitocentos e noventa
de julho de mil novecentos e quarenta e três
em terrenos situados à margem esquerda do Rio
das Cruzes, do Estado de São Paulo.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de abri.l de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15.401-

DE

27

DE

ABRIL

DE

1944

Rimava, com alterações, a concessão e a autorização outorgadas à Prefeitura
MuniCipal de Venâncio Aires, pelo Decreto n.O 10.333, de 28 de agôsto
de 1942
O- Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos dos arts. 150 do Código de
Águas, (Decreto n,0 24.643, de 10 de julho de 1934), 5.0 , do Decreto-lei
n.O 852, de 11 de novembro de 1938, e 10 do Decreto-lei n. 0 2. 281, de 5 de
junho de 1940, decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos,
ficam renovadas em favor da Prefeitura Municipal de Venâncio Aires, Estado
do Rio Grande do Sul, com as alterações constantes dêste Decreto, a conces~
são para transmissão e distribuição. de energia elétrica no município e a auto~
rização para exploração, naqueles serviços, de uma usina termoelétrica, exis~
tente na respectiva sede, as quais foram outorgadas à mesma Prefeitura, pelo
Decreto n. 0 lO .333, de 28 de agôsto de 1942.
Parágrafo único. A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta
(30) anos, contados da data do registro de que trata o n. 0 I do art. 3.0; e
a autorização, pelo tempo que fôr necessário, dentro daquele prazo.

Art. 2.0 O acêrvo da exploração de energia elétrica, no município de
Venâncio Aires, a qual pertenceu a Jorge Schuck, será computadO no investimento, não pelo preço por que foi pago, mas pelo valor que, para o mesmo
acervo, fôr determinado pela Divisão de Águas, do Departamento Nacional
da Produçã.o Mineral, na forma da legislação em vigor.
Art. 3.0
obriga-se a:

Sob pena de caducidade do presente título, a concessionária

I - Registrá-lo na referida Divisã_o de Águas dentro do prazo de trinta
(30) dias, a contar da sua publicação;
11 - Assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro do prazo de trinta (30) dias, a contar da data em que fôr publicada a aprovação da respectiva
minuta, pelo Ministro da Ag~icultura;
IH - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins de
registro, até sessenta (60) dias depois de registrado no Tribunal de Contas.
Parágrafo único. Os prazos, a que se refere êste artigo, poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a mencionada Divisão de Águas.
Art. 4.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada
pela mesma Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão, em função da fndústria,
concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transformação, transmissão e distribuição da energia elétrica.
Art. 6.0 As tabelas de preço de energia serão fiXadas pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas, de acôrdo com o disposto no art. 180 do Código de Águas.
Parágrafo único. As atuais tabelas de preço de energia fornecida pela
concessionária serão mantidas até que, pela Divisão de Águas, sejam deter~
minadas as que deverão vigorar no primeiro período ·de tarifas.
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Art. 7.0 Para a manutenção da integridade do patrimônio a que se refere
art. 5.0 , do presente Decreto, se::-á criada ·uma reserva, que Proverá às renovações determinadas pela depreciação ou impostas por acidentes.

0

Parágrafo único. A. constituição dessa reserva, que se denominará "reserva de renovação", será realizada por quotas especiais que incidirão sôbre
as· tarifas sob forma de percentagem: Estas· quotas serão determinadas tendo-se
em vista a duração média do material a cuja renovação ·a dita reserva terá
que atender e poderão ser modificadas, trien::J.lmente, na época da revisão das
tarifas.
Art. 8.0 A concessionária gozará, desde a data do registro .de que trata
o n. 0 I do ai-t. 3.0 do presente Decreto, e enquanto vigorar esta concesSão, dos
favores constantes do Código de' Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 9.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro~ 27 de abdl de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.402 -

DE

27

DE ABRIL DE

1944

Prorroga o prazo a que se refere o n. 0 ll do art. 2.0 , do Decreto n. 0 11.112,
de 18 de dezembro de 1942, que outorgou à Companhia Mineira de Ele~
tricidade concessão para o aproveitamento progressivo da enCrgia hidráulica da corredeira denominada Picada, no rio do Peixe, distdio de São
Francisco de- Paula, município de juiz de Fora, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, tendo em vista as razões apresentadas pela
Comp·anhia Mineira de Eletricidade, decreta:

Art. 1.° Fica prorrogado por um (1) ano o prazo a que se refere o
n. 0 TI do art. 2.0 do Decreto :rl.0 11.112, de 18 de dezembro de 1942, que
outorgou concessão à Companhia Minei1a de Eletricidade, para o aproveitamento progreSsivo da energia hidráulica da CO!Tedeira denominada Picada,
situada no rio do Peixe, distrito de São Frencisco de Paula, município de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. O prazo, a que !le refere ê:;~te artigo, poderá ser prorrogado por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas do
Depe.•rtamellto Nacional da Produção Mineral.

Art. 2. 0 O presente Decreto entrará em vigor na data da sua
çâo, revogadas as disposições em contr-ário,

publica~

Rio de ]a..'1.eiro, 27 de abril de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
Repúblice.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.
131.837 -

Cal. de Lei-8 -

Vol. IV

F. 11
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DECRETO N. 0 15.403 -

DE

27

DE ABRIL DE

1944

Outorga ao Espólio de José Sampaic Moreira concessão para o aproveita~.
menta de ener2ia l:id;:áulica da cachoeira Cambuí, situada no rio Cuba.tão,.
distrito de Ca.jurú, município de igual nome, Estado de São Pzulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
<Jlínea a, da Constituição, e nos têrmos dos arts. 9.0 , 11 e 12 do Decreto-lei
n. 0 3.259, de 9 de maio de 1941, decreto:
Art. 1.0 E' outorgada ao Espólio de José Sampaio Moreira, respeitados
os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, concessão para o aproveitamento d,a energia hidráulica da cachoeira Cambuí, situada no ria Cubatão,
dist6to de Cajurú, município de iguel nome, no Estado de SãO Paulo, com
a potência de cento e. setenta e cinco quilowatts (175 kw) correspondente
a um desnível de quinze metros e cinquenta centímetros ( 15,50 m) e a uma.
descarga de derivação de mil.cento .e cinquenta litros por segundo (1.150
1/seg.).
§ 1.0 O aproveit8.mento destina-se à utilizaç.?ío de energia para uso exclusivo do concessionário, que não a poderá ceder a terceiros, mesmo a título,
gratuito, excluídas, todavia, dessa proibição as vilas operários do concessio·nário, desde que seja gratuito Íornecimento de energia que lhes for "feito.
§ 2. 0 Esse aproveitamento, que já se acha realizado, fica legalizado pelo
presente decreto.
Art. 2.0 O concessionário fica obrigado a dar curnprimerito às disposições.
do art. 6.0 , e seu 'parágrafo únicso, do Decreto-lei n.O 5. 764, de 19 de agôsto
de: 1943.

Art. 3.0 Sob pena de multa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00), o concessionário obriga-se a :
I - Registr-ar o presente título na Divisão de Águas, dentro do prazo de
trinta (30) dias após a sua publicação.
·
II Apresenta, em três (3) vias, dentro do prazo de cento e "oitent
das instalações.
( 180) dis.s, a cc-ntar da data do registro na Divisão de Águas, a planta geral
III Assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro do prazo de
sessenta (60) dias, éontados da data em que for publicada a aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IV Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins
de registro, até sessenta (60) dias, depois de re'gistre.do no Tribunal de
Contas.
Pnrágrafo único. Os pmzose, a que se refere êste artigo, pcderão ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de r,Águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 4. 0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será prepa•ada
pela Divisão de Aguas e submetida à ap>ovação do Ministro qa Agricultura.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águs.s.
Art .. 6.0 O concessionário fica obrigado a construir e manter, naS proximidades do local do aprov-eitamento, onde e desde quando for -determinado·
pela Divisão de Águas, as instalações necessárias a observações linimétricas
e medições de descarga do curso dágua utilizado e a realizar· as observaçõe.s
de acôrdo corn as instrucões da mesma Divisão.
Art. 7.° Findo o p;azo da concessão, tôda a propriedade do concesdonário que, no momento existir em função exclusiva e permanente da produç2o, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrlca referente·
ao aproveitamento concedido, reverterá para o lVI:unicípio de Cajurú, em.
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conformidade com o estipulado no art. 165 do C6digo de Águas, mediante
indenização na base do custo histórico, isto é, do capital efetivamente· inver-·
tido menos a depreciação .
§ 1.0 Se o Município de Cajuró não fizer uso do direito a essa reversão,
o co:r.cessionário poderá requerer ao Govêrno Federal seja ·a "presente concessão renovada pelo forma ·que, no contrato, já deverá estar prevista.
§ 1.0 Para cs efeitos do § 1.0 , dêste artigo, fica o concessioÚário obrigado
a dar conhecimento ao Govêrno Federal de decisão do Município de Cajurú,
e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão ou o de desistência
desta, até seis ( 6) meses antes do término do respectivo prazo.
ATt. 8.0 O conCessionário gozará, desde a data do registro a que se refere o art. 5.0 , e e:riquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do
Código de Águ.e;s e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 9.0 O p;:-ese:r.to de::reto entra em vigor na data da sua publicação,
revcgadas as disposições 'em contrário.
Rio de Jnneiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da.
República.
GETULIO VARGAS.

Apo1onio Salles.

DECRETO N. 0 15.404-DE 27 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Tomasino Samma.rcne a lavrar jazida de ca.Icárec'
no mtmicípio de Sorocaba, do Estado de São Paulo
O f Presidente da Repúblic.a, usando da atribUição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Ccnstituicão e nos têrmcs do Decreto-lei n. 0 1. 985, de·
29 de janeiro de 1940 (Códi;io de Minas), decreta:
Art. 1:° Fica autorizado o cidadão brasileiro 'l'omasino Sammarone a
lavrar jazida de cnlc.?.reo em uma área situ:1da no lugar denominado Sítio d~
Boa Esperança, no município de So:rocaba, do Estzd.o de São Paulo, de oitenta e três hectares e noventa ares (83,90 h:s:), delimitada por um trapézio
retângulo teD.do um dos vértices sitm.tdo" à distância de quatrocentos e Cinqüenta metros (450 m), rumo magnético vinte. e dois graus sudeste (22° SE)
da barra do Córrego Tanquinho no Ribeh3.o Ponte Alta e cujos lados, constituindo o primeiro a base maior do trapézio, convergentes no vértice considerado e a partir do mesmo, têm, respectivamente, os comprimentos e rumos
magnéticos seg'uintes: seteceni:os e cinqüenta metros (750 m) cinqüenta e
oito graus nordeste (58° NE), e mil cento e trinta metros (1.130 m) trinta
e dois graus noroeste (32° N\:V). A base menor do trapézio tem o comprimento de setecento.s e trinta e cinco metros (735 m). Esta autorização é
outorgada mediante as condições constantes do pnrágrafo único do art. 28
ào Código de. Minas e dos arts. 32, 33, 34 e sÚ2.s alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não express:::.mente mencionadas
neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autor~z::=:ção fica obrigado a recol)1er aos
cofres públicos, na forma da lei os ·tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Municí.pio. em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigaçõ_es que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou· nula, na forma. dos arts. 37, e 38 do Código de .Minas.·
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A-.t. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
:sub-solo para os fins da lavra, na. forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5. 0 O coi!cessionário da t:!.utorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
..art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil seiscentos e
-oitenta cruzeiros ,_(Cr$ 1. 680,00) .
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.4-05 -

DE 27 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o Cidadiio brasileiro Osvaldo Machado a pesquisar areia quartzosa
no mu'tlicípio de São Vicente, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e noS têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autOrizado a· cidadão brasileiro Osvaldo Machado a pes..quisar areia quartzosa no lugar denominado Bugre, situado no distrito e município de São Vicente, do Estado de São Paulo, numa área de cento· e treze
.hectares vinte e três ares e quarenta e cinco centiares (113,2345 ba) delimttada por um polígono mistilíneo tendo um vértice à distância de quatrocen-tos e noventa e nove· metros e trinta centímetros ( 499,30 m), no rumo quarenta e oito graus trinta minutos sudoeste (48° 30' SW) do centro da ponte
sôbre o rio São Jorge na Avenida Antônio Emerich e os lados, a partir désse
vértice, têm. os seguintes comprimentos e rumos; setenta e seis metros e vinte
.centímetros ( 7-6,20 m) quarenta e nove g1·aus trinta minutos noroeste ( 49°
.30' NW), duzentos e dezessete metros (217 m) zero graus cinco minutos
nordeste (0° OS' NE), sessenta e seis metros (66 m) doze graus três minutos nordeste ( 12°- 03' NE), setenta e três metros e ·oitenta centímetros
( 73,80 m) quarenta e dois graus cinqüenta e cinco minutos noroeste ( 42°
.55' NW), cento e sessenta e dois metros e trinta centímetros (162,30 m),
sessenta e cinco graus quarenta e dois minutos noroeste (65° 42' NW): cin-qüenta e nove metros e noventa centímetros (59,90 m) vinte e oito graus
trinta minutos noroeste (28° 30' NW), quarenta e oito metros e cinqüenta
-centímetros ( 48,50 m) sessenta e quatro graus cinco minutos noroeste ~ 64°
,05' NW) quarenta metros e trinta centímetros (40,30 m) dezenove graus
cinqüenta e ci.nco minutos nordeste ( 19° 55' NE), noventa e cinco metros
-e sessenta centímetros ( 95,60 m) oitenta e cinco iraus zero minutos noroeste
(85 00' NW), setenta metros e quarenta c·entímetros (60,40 m) ses~enta e
sete graus quarenta minutos sudoeste (67° 40' SW), quarenta e sei:!! metros
·e setenta centímetros (46,70 m) quarenta e trê$ graus cinqüenta e oito roi-
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nu tos sudoeste ( 43° 58' SW), trinta e quatro metros e setenta centímetros.
(34,70 .m) quarenta e seis graus trinta e um minutos noroeste (46° 31' ~W),
dmentos e sessenta e cinco metros (265 m) quarenta e três· graus trinta e
dois minutos noroeste (43° 32' NW), mil e vinte e cinco metros (1.025 m)
vinte e oito graUs vinte e três minutos sudoeste (28° 23, sw), noventa e
um metros e vinte centímetros (91,20 m) vinte e um graus doze, minutos
·sudoeste (21~ 12' SW), cento e cinqüenta e dois metros e sessenta centímetros ( 152,60 m) sessenta e um graus quarenta e sete minutos sudoeste
(61° 47' SW), novecentos e trinta metrOs (930 m) quarenta e quatro graus
trinta minutos sueste ( 44° 30' SE), até encontrar o alinhamento da Avenida Antônio Emerich pelo qual segue na extensiio de mil duzentos e sessenta
metros (1.260 m) para nordeste (NE) até encontrar o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, q,ue será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil cento e quarenta cruzeiro \ Lr$
·1.140,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 ReVogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
o

Apolo'nio Salles.

DECRETO N. 0 15.406 -

DE

27 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Assis Costa a pesquisar quartzo
e associados no município de Pôrto Alegre, do Estado' do Piauí
O Presidente da República, usnndo da atribui~ão que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n.O 1. 985, .de
29 de janeiro ·de 1940 (Código ele Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco de Assis Costa
a pesquisar quartzo e associados em terrenos situados no lugar denominado
Bôca da Mata na data Engeiütdo, no distrito e município de Pôrto Alegre,
do Estado do Piauí, numa área de trinta e sete hectares e trinta e cinco ares
(37,35 ha), delimitada por um quadrilátero tendo um vértice à distância de
seiscentos metros (600 m), no rumo verdadeiro sessenta e um graus e trinta
minutos nordeste (61° 30' NE), do ôlho d'Água .do Limoeiro, no riacho
Grande da Tapéra e os lados, a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e ru~os verdadeiros: novecentos metros '(900 m), dez graus nordeste
(10° NE); quatrocentos metros (400 m), setenta e sete graus noroeste (77°
NW); novecentos e sessenta e três ffietros (963 m), dez graus sudoeste (10°
SW); quatrocentos metros (400 m), oitenta e seis graus sudeste (86° SE)
até o ponto de partida ,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesqui:Ja, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a ta:x:a de trezentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 380,00),
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·.e será transo::rito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção MiM
neral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jc.neiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e Só.0 da
República.
GETULIO V ARGA~.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 15.407- DE 27 DE ABRIL DE 194-4

Autoriza o cidadão brasileiro Nelson Fumo :Jl..lvarenga a pesquisar mmeno de
ferro e associados no manicíPio de Belo Vale do Estado de Tvfinas Gerais

O Presidente da República usando da atribuição que lho confere o art. 74,
letra a da Cm~stituição e nos têrmos do Decreto-Lei n. 0 1. 985 de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta!
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiw Nelson Fumo Alvarenga
a pesquisar minério de ferro e associados numa área d(;) setenta e Um hect3.res
e cinqüenta e cito ares (71,58 ha) situada no lugar denominado Pintvs, dis~
trito e município de Belo Vale do Estado de Minas Gerais, e delimitada por
uma linha poligonal que tem um vértice a mil e quarenta metros ( 1. 040 m),
rumo oitenta e um graus sudeste (81° SE) da sede da fazenda Grata do SaM
,bará e cujos lados, "a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos : oitQcentos e vinte e cinco metros ( 825 m) sessenta e quatro graus
trinta minutos sudeste (64° 30' SE); quatrocentos e trinta e cinco metros
(435 m) trinta e três graus trinta minutos nordeste (33° 30' NE), quarocentos
e quarenta e cinco metros (445 ni) dez graus nordeste (10° NE), setecentos
e sessenta e cinco metros ( 765 m) sessenta e quatro graus trinta minutos
noroeste (64° 30' NW), oitocentos e cinqüenta metros (850 m) vinte e cinco
graus sudoeste (25° SVV).
Art. 2.0
Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
.Código de Minas.
0
Art.· 3.
O título da autorização de pesquisa, que será uma via. autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 720,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
<lo 1\IIinistério da _Agricultura.
Art. 4.0 RevogamMse as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS •

.Apolonio Sa11es.

DECRETO N.O 15,408 -

DE

27

DE

ABRIL

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Anisio Fortunato Rodrigaes a pesquisar quartzo,
mica, ca.ulim e columbita no município de juiz de Fora do Estado de
Minas Gerais
O. Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 • Fica autorizado o cidadão brasileiro Anisio Fortunato Rodrigues a pesquisar quartzo, mica, caulim e columbita, numa área de quatro-
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-centos e setenta hectares (470 ha), situada nos imuvta;:. Jenominados Florestas e Linhares, distrito e município de Juiz de Fora, do Estado de Minas
Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a setecentos e trinta metros (730 m),' rumo um grau e cinco minutos noroeste
( P 5' NW) da confluência clos córregos Santa Ir::.ês e da Malacacheta e os
lados, convergentes nesse vértice, e a partir dêle, os seguintes compr.imentos e
rumos magnéticos : dois mil metros (2. 000 m), setenta e sete graus e quarenta minutos nordeste (77° 40' NE); dois mil e quinhentos metros (2.500 m),
doze graus e vinte minutos sudeste ( 12° 20' SE), excluídas, porém, as superfícies de dez hectares (10 ha), e vinte hectares (20 ha), outorgada a José
Batista Garcia, pelos decretos números dez mil quinhentos e vinte e quati-o
(10.524), de vinte e oito (28) de setembro de mil novecentos e quarenta e
dois (1942);·e doze mil quatrocent~s e setenta e dois (12.472), de vinte e
se.~e (27) de maio de mil novecentos e quarenta e três (1943), respectivamente.
Art, 2.0
Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autodzação de pesquisa, que se~á: uma via autêntica
dêste decreto, pagará a 'taxa de quatro mil e setecentos cruzeiros ......... .
(Cr$ 4.700,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 15.409 -

DE 27 DE ABRIL DEi 1944

Autoriza a emprêsa Mincrz.ção Rio Doce Limitada a pesquisar mica e asso~
ciados rw município ds Governador Valadares, do Estado do Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição qUe lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de~reta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa Mineração Rio Doce Limitada a
pesquisar mica e associados numa área de oitenta e dois hect3res (82 ha)
situada no lugar .denominado Carrapato, distrito de Brejaubinha, município
de Governador Valndares, do Estado de Minas Gerais, área essa que é a
diferença entre as de dois retângulos assim definidos: o primeiro tem um
vértice a quinhentos e sete-nta me;tros (570 m), rumo três graus nordeste
(3° NE) magnético, da foz do córrego Chica afluente do rio Suassui Pequeno e os lados que par-tem dSsse vértice com mil e duzentos metros
(1.200 m) e ru'mo qm•.renta graus sudeste (40° SE) magnético, mil e cem
metros ( 1.100 m) e remo cinqüenta graus nordeste (50° NE) ,magnético;
o segundo têm um vértice a quinhentos e setenta e cinco metros (575 m)
rumo oitenta graus no!"deste (80° NE) magnético, da mesma origem acima
citada, e' os lados que partem dêsse Vértice mil metros ( 1. 000 m) e rumo
cinqüenta ·~graus nordeste (50° NE), quinhentos metros (500 m) e rumo
quarenta graus noroeste (40° NW) magnético.
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
9Igo de Minas.
Art. 3. 0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autên~
tica dêste Decreto, pagará a taxa de oitocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 820,00),
~ será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mi~
neral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~s~ as disposições em contrário.
Ria de Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.Iles.

DECRETO N.O 15.410 -

DE

27 DE ABRIL DE 1944

Suspende, durante o estado de finerra, a vigência da alínea "i" do art. 1.0
do Decreto n.0 5. 062, de 27~XII-939
O Presidente da República, usando da atribuição que ihe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Durante o estado de guerra a que se refere o Decreto n. 0 10.358,
de 31 de agôsto de 1942, fica suspensa, em relação aos estabelecimentos industrizis militares, a vigência da alínea 1 do art. 1.0 do Decreto n. 0 5. 062,
de 27 de dezembro de 1939.
Art. 2.0 A alínea e do art. 1.0 ::lo referido Decreto vigorará, durante
êsse paríoclo e em relação aos mesmos estabelecimentos, com a seguinte redação:
"e) sua execução só será iniciada após aprovação pelo Ministro
de Estado".
A:rt. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 27 de abril d~ 1944, 123.0 da Independência e 55.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Ale·wp_dre lllo.rcondes Filho.

A. de Sousa Costa.
Eurico G'. Dut1·a.
Henrique A.· Guilhem.
João de Mendonça Lima,
Oswaldo Aranho..
Apolonio Salles.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado

Filho~
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DECRETO N.0 15.411 -

169

EXECUTIVO

DE -27

DE

AB:R:!L

DE

1944

Autoriza a venda de_ benfj que menciona e dá outras pmvidências
0 Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3.0 do
Decreto-lei n. 0 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art, 1.° Fica o Banc.o do Brasil S, A., como Agente Especial do Govêrno
Federal, autorizado a vender um quinh.5o remido de sócio proprietário da classe
A do Automóvel Clube de Minas Gerais, pertencente ao. súdito alemão Albrecht
Gustfl.v Engels .
Art, 2.0 O processo pelo qual deverá ser alienado o título referido no
artigo ante1·ior, será estabelecido pelo Banco do Brasil S. A., como Agente
Especial do Govêtno,
Art. 3.0 SOmente poderão concorrer à compra do título pessoas físicas
brasileiras, que preencham as condições estabelecidas pelos estatutos do Automóvel Clube de Minas Gerais.
Seção I, edição de 29 de abril de 1944.
Art. 4.0 O produto líquido dos bens a que se reíere o art. 1.0 ficará
deposit2do no Banco do Brasil S. A., para os fins previstos no Decreto-lei
n. 0 4. 166, de 11 de março de 1942.
Art. 5.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as. disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A, de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.412 -

DE 28 DE ABRIL DE 1944

Cria. fuil.ções na Tabela Numérica. Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Hospital Central da Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica, e dá outras
provid&ncias
O Presidente da República, usando da atdbuiçZ:o que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
'
Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Hospital Central da Aeronáutica, do Serviço de Saúde da
Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica, uma função de biologista-auxiliar,
referência XVI e uma de mestre especializado referência XVIII.
Art. 2.0 A despesa com a execução do di.sposto neste Decreto, na importância de Cr$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos c:mzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - .Pessoal Extranumerário,. Subconsignação 05 Mensalista, do Orçamento do l\1irdsté!'io da Aeronáutica para 1944 .
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data da sm.1 publicE:ção.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 dtt
República.
GETULIO

VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO N. 0 15.413 -

E:{ECll'riYO

28

DE

DE .A:SRIL DE

1944

Cria a Tabela Numérica Ordinál'ia de Extranumerário-mensalista do Hospital
de 1.n Cb.sse de Belém, do Ministério da Aeronáutica, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da
·tigo 74, letra a, da Constituição,. decreta:

atribuiç~o

que lhe confere o ar"

Art. 1.° Fica criada, com duas funções de auxiliar de escritório, referência VII, uma de dentista, referência XIV, oito de enfermeiro, referência
VII, uma de farmacêii.tico, referência XIII e uma de laboratarista, uma de
'operador de raio X, uma de auxiliar de autópsia e uma de motorista, tôdas
referência XI, a Tabela Numérica Ordinf)ria de Extranumerário-mensalista do
Hospital de l.U Classe de Belém, do Serviço de Saúde da Aeronáutica, do
Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na ímportância anual ele Cr$ 124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n. 0 13 - Minis·
tério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da União para 1944.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
.República.
GETULIO

VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO

N. 0

15.414-DE

23 DE ABRIL DE

1944

.Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranume::ário·mensalista da Seção
de Pronto Socouo do Galeão, do l11inistério da Aéonáutica, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.art. 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica alterada, na forma da relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário mensalista da Seção de Pronto Socorro do Galeão, do Serviço de Saúde da Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância anual de Cr$ 57.000,00 (cinqüenta e sete mil cruzeiros) correrá à conta
da Verba I -Pessoal, Consignação l i - Pessoal Extranumerário, Subconsig~a~
ção 05 ~ Mensalistas, do Orçamento do Ministério da Aeronáutica para 1944,
Art. 3.0

::f;ste decreto entrará em' vigor na ,data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Joaquim Pedro Salgado Filho
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DECRETO N. 0 15.415 -

DE

28

DE ABRIL DE

1944

Altera as Tabelas Nnméricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário~
mensalista do Instituto Osvaldo Cruz, do Ministério da Educação e
Saúde

O Presidente da Repúblicl"i, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica O!"dinária de Extranumerário-mensalista do Instituto Osvaldo Cruz, do Departamento Nacional de

Saúde, do Ministério da Educação e Saúde, uma função de agrônomo, referência XVII, e uma de auXiliar de agrônomo, referência XI.

'

Art. 2.0 Ficam suprimidas, na Tab~la Numérice. Suplementar de Extranumerário-mensalista do mesmo Instituto, uma função de desenhi_sta, referênci<~ XIII, e uma de químico, referência XXI,
Art. 3. 0

Êste decreto entrará em vi.gor dn data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gusfavo Cc.:.panema.

DECRETO N.O 15.416

~

DE 28 DE ABRIL DE 1944

Aprova projeto e orçamento de 27 km da rodovia Patos 1'1 Piancó, Estado
da Paraíba

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,.
letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importanda
de Cr$ 1.815.000,00 (um milhão oitocentos e quinze mil cruzeiros), que com
êste baixam, ·rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a
construção dos primeiros 27 km da rodovia Patos a Piancó,' no E~tado da
Paraíba.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

]oã.o de Mendonça Lima.

DECRETO N, 0 15.417

~

DE 28 DE ABRIL DE 1944

Apmva ptojeto e orçamento de om trecho de 27.329 km da. todavia «jo!io
Pessoa-Natal"
O Pr~sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
da Constituição, decreta:

letr~ 'a,

Artigo único. Fic.::.m aprovados o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 2.248.000,00 (dois milhões duzentos e quarenta e oito mil cruzeiros),
que com êste Qaixam, rubricados pelo Diretor ·da Divisão de Orçamento do
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DePartamento de Administração do -Ministério da Viação e Obras Públicas,
para a construção de uma extensão de 27,329 km da rodovia João- PessoaNatal, sendo 2. 240 km -correspondentes a· última parte do trecho AlagoinhaGuarabira, e 25. 089 km do trecho Guarabira-Belém.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de 'Mendonça, Lima.

DECRETO N. 0 15.418- DE 28 DE ABRIL.nE'1944
Declara de utilidade pública terrenos e benieitorias necessárias à Companhia
Mogiana de Estradas de Ferro
O Presidente da Répública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o art. 5. 0 létra i, do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:

Artigo único. São declarados de utilidade pública, para desapropriação
pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, ·os terrenos e benfeitorias representados nas plantas que com êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral
do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, destinados ao prosseguimento
e conclusão da variante de Amoroso Costa a Tiê, na linha de Catalão da referida Companhia.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RepúbÍica.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 15.419 -

DE 28 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro jardino Vitória de Oliveira a comprar P_edras
preciosas

O Presidente d<?1 República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letm a, da Constituição, e tendo em vista- o Decreto~lei n. 0 466; de
4 de junho de 1933, decreta:
Art. L° Fica autorizado o cidOOão brasileiro Jardino Vitória de Oliveira,
Tesidente nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei
n, 0 466, de 4 da junho de 1938, constituindo título desta autorização uma vi~
autêntica do presente Decreto.
Art, 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. '3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de E!bril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.0 15.420 -

DE

28 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Epifânio Duarte a comprar pedras preciosas

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de

DECRETO N.O 15 A·21 -

DE

28

DE ABRIL DE

pag~mento.

1944

Aatoâza o cidadão bi:asileiro f.-Jçmfl'edo Alves da Costa a comprar pedras
preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art, 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro :Manftedo Alves da Costa,
residente em Diámantina, no ·Estado de Minas Gerais, a comprar pedras pre·
ciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2.0 :Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação·.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abl'il de 1944, 123.0 da Independência e 56, 0 da
República.
GETULIO VAr-GAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.422 - D E 28 DE ABR!L DE 1944
Autoriza a firma brasileira Leonel 8s Oliveira a comprar pedias preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, leh-a a,. da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de 4
de junho de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a firma brasileira Leonel & Oliveira, estabelecida em Guia Lopes, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntic2 do presente Decreto.
'Art. 2. 0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de abril da 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repllblica.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DE 28 DE ABRIL DE 1944

Autoriza a firma brasileira Tschiedel &. Comp. a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usar.dc da atribuição qu2 lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Dec1·eto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorlzada a firma brasileira Tschiedel & Comp., estabelecida na capital do Estado do Rio Grande da· Sul, a comprar pedras
preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntico: do presente Decreto.
Art, 2.0 Êste. Decreto entn1rá e::n vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposiçÕ8s em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril ·de 1944, 123.0 da Independência. e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa .

DECRETO N.0 15,424 -

DE

28

DE ABRIL DE

1944

Declara de utilidade pública, para ef~itos de desapropâação, o domínio útil
áe um terreno na cidade de Natal, Estado do Rio Grar..de do Norte.
O Presidente da Redública, usando da 2tribuição que lhe confere o art. 74,
l~tra a, da Constituição, e de acôrdo com o art. 6. 0 , combinado com o art. 5.0 ,

letras a e b, do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 É declarado de utilidade pública, para efeitos de desapro·
priação, o dminio útil do terreno municipal com a área de 35.020,70m2,
situado em Nau de Refoles,_ na cidade de NB.tal, Estado do Rio Grande <:lo
Norte, aforado ao Sr. João Francisco da 11ota, e, bem assim, as benfeitorias
nêle existentes, tudo de acôrdo com o processo n. 2 . 524:~44 da Secretaria da
Marinha.
Art. 2. 0 Destinam-se êsses imóveis à ampliação das instalações da Base
Nav21 de Natal, Estado do Rio Gra:r1de do Norte.
Art. 3.0

'

Correrá à conta do crédito especial aberto pelo Decreto-lei nú-

mew 4. 147-A, de 5 de março de 1942, a despesa resultante da execução do·
pre:'õente decreto,
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

I
Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
d3 República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilherm.
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DECRETO N. 0 15.425 -

EXECUTIVO
DE

2

DE

MAIO

DE

1944

Cria. funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário·mensalista
do Estabelecimento de Fundos da 7 ,a Região Milita2·, do Ministério da
Guerza, e dá outras providências

O P:residente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

A1·t. 1.° Ficam criadas, na Tabela Num8rica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Estabelecimento de Fundos d<:o. 7 .a Região Militar,
da Subdiretoria de Fundos do Exército, da Diretoria de Intendência do
Exército, do Ministério da Guerra, 'quatro funções de auxili::J.r de ezcritório,
referência VII.
Art. 2.0 A despesa com a execução· do disposto neste Decreto correrá,

no presente exercício, à conta do destaque da parcela de Cr$ 26 .400,00,
(vinte e seis mil e quatrocentos cruzei:ros) da Verba 1 - Pessoal, Consignação II Pessoa~ Extranumerário, Subconsignação 08 Novas admissões
etc., Anexo n, 0 17 - Ministério da Guerra, do orçamento geral da União
para 1944.
Art, 3.0 :ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, ·2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Eurico G .. Dutra.

DECRETO N. 0 15.426 -

DE

2 DE

1VlA10 DE

1944

Cria wna função de maquinista, reler ência X, na Tabela Numérica de EJJ.tranumerário-mensalista do Hospital Central do Exército

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta;
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica de Extranufiíerário-mensalista do Hospital Central do Exército, do Ministério da Guerra, uma função
Çe maquinista, referência X.
Art. 2.0 A despesa com a execução dêste Decreto correrá à conta do
destaque. da parcela de Cr$ 8.400,00 da Verba 1 Pessoal, Consignação
II - Pessoal Extranumerário, Si.tbconsignaçâo 08 - Novas admiSsões etc,,
do respectivo orçamento.
Art.
blicação.

3.0

O presente Decreto entrará em vigor na data de sua pu-

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da_ Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.O 15.427 -

Retifica o art. 1.

0

DE

2 DE MAIO DE 1944

do Deaeto n.O 8 .236, de 19 de novembro de 1941

O Presidente da Repllblica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro, de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número oito
mil duzentos e trinta e seis (8.236) de dezenove (19) de novembro de mil
novecentos e quarenta e um (1941), que autorizou o cidadão brasileiro Antô~
nio Notini Junior a lavrar jazida de grafita na fazenda de S. Benedito, distrito e município de São Fidelis, do Estado do Rio de Janeiro, o qual passa."'
ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio N otini
Junior a lavrar jazida de grafita na fazenda de S. Benedito, no distrito e município de -S. Fidelis, do Estado do Rio de Janeiro, numa área de seis hectares e setenta e cinco ares (6.75 ha), delimitada por um polígono tendo um
dos vértices situado à distância de cinqüenta e dois metros (52 m), rumo
magnético cinco graus sudoeste (5° SW) da confluência dos córregos do Moreira e Santa Marta e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm, sucessivamente, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e qu<~rentB
e sete metros (247 m) cinqüenta e quatro graus trinta miilutos nordeste (54°
30' NE), cento e oitenta e dois metros ( 182 rn) vinte grHtts quinze minutos
noroeste (20° 15' NW), cento e cinqüenta e quatro metros ( 154 m) setenta
e três graus noroeste (73° NW), cento e sete metros ( 107 m) quarenta e
seis graus sudoeste (46° 8\iV), cento e vinte- e três metros (123 m) trinta
e dois graus trinta minutos sudeste (32° 30' SE), cento e nove metros (109m)
quarenta e oito graus trinta minutos sudoeste (48° 30' SW), cento e sessenta
e quatro metros (164 m), quarenta e qUatro graus sudeste (44° SE).
Art. 2.0 Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
Decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 3.0 A presente retificação do Decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa na forma do art. 31 :Parágrafo 1.0 do Código de Minas.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123,0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolpnio Salles.

DECRETO N. 0 15.428

~

Declara sem e-leito o Pecreto n.

0

DE

2

DE

MAIO

DE

1944

12.461 de 19 de maio de 1943

O Presidente da República, usando d2, atribuição que lhe confere o artigo 74.-, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mim!s), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização ~on1erida a Mineração
Geràl do Brasil Ltda, p~lo Decrete n6.n:ero doze mil quatrocentos e sessenta e um ( 12. 461) de dezenov~;. ( 19) de rnaio de mil novecentos e qua131.837

~
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Leis~
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renta e três (1943) para pesquisar turfa em terrenos .situados à margem
esquerda do rio Tietê, no município de Mogi das Cruzes, do Estado de
São Paulo.
Art.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 daRepública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N.0

DE 2 DE MAIO DE 1944

15.429

Declara a caducidade do Decreto n. 0 8. 705, de 6 de fevereiro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 11.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica declarada a caducidade do Decreto número oito mil setecentos e cinco (8. 705), de seis (6) de fevereiro de mil novecentos e
quarenta e dois ( 1942), que autorizou o cidadão brasileiro Joaquim Ubaldo
Pereira a pesquisar manganês e associados numa área de cento e cinqüenta
hectares ( 150 ha) situada no imóvel Flores, distrito de__ Amparo da Serra
do município de Ponte Nova, do Estado de Minas Gerais.
Art.

2.0 Revogam-se as disporições em contrário.

Rio· de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 daRepública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0

15.430 -

Declm·a sem efeito o pecreto n.

0

DE 2 DE MAIO DE 1944
9 .126, de 25 de março de 1942

O Presidente da República, m;ando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de; 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Adernar de Faria pelo decreto número nove mil cento e vinte e
seis (9.126) de vinte e cinco (25) de mmço de mil novecentos e quarenta
e dois (1942), para pesquisar carvão em terrenos situados no município de
São Jerônimo: do Estado do Rio Grande do Sul.
Art.

2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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15.431 -

Declara sem efeito o Decreto n.

DE 2 DE MAIO DE 1944
12.310, de 26

0

de abril de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarado sem efeito o Decreto número doze mil trezentos
e dez (12.310) de vinte e stús (26) de abril de mil novecentos e quarenta
e três ( 1943), que autorizou o cidadão brasileiro Osmário Oscar Mata a
pesquisar mica e associados numa área de seis hectares (6 ha) situada no
lugar denominado Cabeceira do Córrego do Mantimento, municipio de Caratinga, do Estado de Minas Gerais.
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO -N.O 15.432 -

DE 2

DE

MAIO DE 1944

Decla1·a sem efeito o. Decreto n. 0 9.456, de 22 de maio de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decro?to-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Manuel Ferreira de Oliveira pelo Decreto número nove mil quatrocentos e cinqüenta e seis (9 .456) de vinte e dois ( 22) de maio ·de mil
novecentos e quarenta e dois ( 1942), para pesquisar minério de ouro em
terreno de sua propriedade no município de Piancó, do Estado da Paraíba.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 15.433 -

Declara sem efeito o Decreto n.

0

DE

2 DE MAIO DE 1944

10.950, de 26 de novembro de 1942

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Antônio Washington Telha de Mendonça pelo Decreto número
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dez mil noveéentos e cinqüenta (10.950) de vinte e' seis (26) de novembro
de mil novecentos e quarenta e dois ( 1942), para pesquisar minério de. ouro
no município de Piancó, do Estado d& Paraíba.
Art.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.434 -

DE

2 DE MAIO DE 1944

Concede à Aguas Nazaré Limitada autorização para funcionar como emprêSB.
de mine1ação

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 14, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à Águas Nazaré Limitada sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, com sede nesta Capital, autorização para funcionar cOmo emprêsa de mineração, de acôrdo com o que dispõe o art. 6.0
§ 1.0 , do DecretoRlei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de M~nas),
ficaildo a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida
autorização.
Art. 2.0 RevogamRse as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 2 de· maio de
República.

19~4,

123. 0 da Independência e 56.0 da
ÓETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.435 -

DE

2 DE MAIO DE 1944

Concede a Minérios rBasita Limitada, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que. lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do DecretoRlei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 E' concedida à Minérios Brasita Limitada, sociedade por quotas
de responsabilidade limitada, com sede na Capital do Estado de São Paulo,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que
dispõe o rt. 6.0 § 1.0 , do DecretaRlei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 ( Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente
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as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vjgorar sôbre o objeto da
referida autorização.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apol8nio Salles.

DECRETO N. 0 15.436 -

DE

2

DE MAIO DE

1944

Concede a Calcita Rio Branco Limitada, autorização para funcionar como
emprê~ de mineração
Não foi publicado ainda no Diário Oficial 'por falta de pagamento,

DECRETO N. 0 15.437 -

DE 2 DE MAIO DE 1944

Altera o Regimento da Divisão do lmp8sto de Renda, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta :

Art. 1. 0 O Serviço de Lucros Extraordinários (S.L.E. ), criado
creto-lei n. 0 6.457 de 2 de maio de 1944, diretamente subordinado
tor da Divisão do Impôs..to de Renda (D.I.R.) tem por finalidade
tação, administração, coordenação e fiscalização do impôsto estatuído
creto-lei n. 0 6.224, de 24 de janeiro de 1944.

pelo Deao Direa oriEÍnpelo De-

Art. 2.0 O S.L.E. compõe-se de:
Seção de Orientação e Fiscalização (S.O.E.).
Seção de Contrôle (S. C. ) .
Art. 3.0 Haverá em cada uma das Delegacias Regionais da D. I. R. no
Distrito Federal e no Estado de São Paulo uma Seção de Lucros Extraordinários (S.L.).
Parágrafo único A S. L. compreende
Turma de Lançamento (T. L.) .
Turma de Arrecadação (T. A. ) .
Turma de Revisão ( T. R. ) ,
Art. 4.0 Haverá em cada uma das demais Delegacias Regionais da D.I.R.
nos Estados uma Turma de LuCros Extraordinários (T.Le.), abrangendo os
serviços de lançamento, cont:rôle da arrecadação e revisão.

Art. 5.0 O lançamento e o contrôle da arrecadação do impôsto sôbre
lucros extraordinários serão procedidos pelas Delegacias Regionais da D. I. R.,
de acôrdo com as instruções' que forem baixadas pelo Diretor,-..
Art. 6.0 O S. L. E. será dirigido por um chefe, designado pelo Presidente
da República e indicado pelo Ministro da Fazenda por proposta do Diretor
da D.I.R.
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Art. 7.o As Seções do S. L. E. serão dirigidas por chefes, designados
pelo Diretor da D. I, R,, mediante proposta do chefe de Serviço.
Art. 8.0 A Seção a que se refere o art. 3.0 será dhigida por chefe de~
signado pelo Diretor da D. I. R., mediante proposta do Delegado Regional.
Art. 9. 0 O S.L.E. funcionará perfeitamente integrado na D.I.R., em re_gime de mútua colaboração com os seus órgãos, sob orientação do Diretor.
Art. 10. O S. L. E. terá a seu cargo as atividades discriminadas nos
parágrafos dêste artigo, à.s quais serão exercidas por intermédio das Seções
_respectivas .
§ 1.0 À S.O.F. compete

I - organizar os planos de trabalho a serem aproVados pelo Diretor, relativos ao lançamento e contrôle da arrecadação do impôsto sôbre lucros extraordinários e fiscalizar sua execução ;
III estudar as zonas em que se impuser o serviço de fiscalização, à
II - propor medidas indispensáveis à melhoria dos serviços ;
III - estudar as zo~as em que se impuser o serviço de fiscalização, à
vista de dados econômicos e, financeiros, pronunciando-se sôbre os re~pectivos
processos;
IV - preparar instruções relativas ao contrôle dos rendimentos.
§ 2. 0 À S.C. compete:

I fazer a estatística dos contribuintes;
II - estudar as condições dos contribuições em relação ao tributo ;
III - propor medidas pertinentes à melhoria da arrecadação ;
IV - fazer a contabilidade global do impôsto sôbre lucros extraordinários,
por Delegacias Regionais e Secionais e pelas repartições arrecadadoras ;
V remeter os documentos contabilizados à Seção de Estatística do
S.C.E.;
VI - realizar balancetes mensais e anuais, nos quais se verifique o estado
da arrecadação por Delegacias Regionais e Secionais e o seu umento ou diminuição, em corporação com. igual período de anos anteriores ;
VII - expedir instruções às Delegacias Regionais do Impôsto de Renda
sôbre a. maneira de contabilizar a renda lançada, cancelada e arrecadada, bem
como a dívida ativa.
Art. 11. Às S.L., integrantes das D.R. no Distrito. Federal e no Estado de São Paulo, compete :
a)

Turma de Lançamento ( T . L.

I preparar as notificações de lançamento e respectivos recibos referentes aos contribuintes da Delegacia Re~gional;
li - remeter à T. A. as fichas de anotação de pagamento, devidamente
relacionadas ;
III
expedir as notificações;
IV - remeter aos órgãos arrecadadores os ;~dbos, devidamente rdad::>nados.
b) -urma de Arrecadação (T .A.)
I - fazer a contabilidade global do impôsto sôbre lucros extraordinários,
por Delagacias Secionais e pelas repartições arrecadadoras ;
II fazer a contabilidde individual, por contribuinte ;
III - realizar balancetes mensais e anuais nos quais. se verifique o ('Stado
da arrecadação, por Delegacias Secionais e repartições arrecdadoras, e o seu
aumento ou diminuição em igual período de anos ariteriores ;
IV expedir instruções às Delegacias Secionais sôbre a mane1·· a de
contabilizar a renda lançada e arrecadada, bem como a dívida ativa.
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c) Turma de Revisão
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(T, R.)

I efetuar o cálculo do impôsto devido, em face das declarações de
lucros extraordinários e dos processos de lançamentos ex~ofiicio· que tiver
recebido da T. C,, ou que houver iniciado;
II solicitar dos contribuintes ou de outras pessoas, bem como de
qualquer das Seções ou Turmas, os esclarecimentos que julgar necessárws ;
III instruir os contribuintes sôbre o preenchimento das declarações
de lucros extraordinários;
IV - iniciar processOs de lançamentos ex-oiiicio, por declaração inexata,
solicitando dos interessados, indepedentemente de ordem superior, os E-sclarecimentos ncessários ;
V encaminhar à T. L., à medida que se concluírem os cálculot', as
declarações de lucros extraordinários e os processos do lançamento ex-olficio;
VI proceder à revisão das declarações de lucros extraordinB.rios ;
VII tomar por têrmo os esclarecimentos que as partes prestarem
verbalmente ;
VIII proceder a exame de ecrita.
Art. 12. As T. Le. integrantes das demais D, R., terão .::ompetênda
idêntica à enumerada no artigo anterior.
Arts. 13.

Ao Diretor da D. I. R.

incumbe, ainda :

superintender e orientar a execução do impósto sõbre lucros
I extraonlin2:dos no território nacional, expedindo para isso as instruções e
ordens necessárias ;
II reconhecer o direito à ·restituição do impósto e multa, pagos indevidamente, em face dos processos encaminhados pelas D. R. ou D. S.
I H - designar os che~es de Seção do S.L.E·., mediante ~ndicação do
chefe do Servico e os chefes das S. L. das DD, RR. no Didtdto Federal
e no Estado de São Paulo, mediante indicação dos respectivos delegados
regionais .
Art. 14. Ao chefe do S.L.E. incumbe o exercício das atividades previstas para os demais Chefes de Serviço, no art. 24 do Regirr,ento da
D. I. R., baixado com o Decreto n. 0 9. 423, de 20 de maio de 1942.
Art. 15. Aos chefes de Seção e encarregados de Turma, incumbe, igualmente, o exercício das atividades previstas no art. 25 do Regimento a que
se 1·efer o artigo antrior.
Art. 16. Aos delegados regionais e secionais do Impôsto de Renda
incumbe o dispôsto nos arts. 27 e 28 do Regimento aprovado pelo Decreto
n. 0 9.423, de 20 de maio de 1942, em tudo que fôr aplicável ao servido de
lançamento e contró~e da arrecadação do impôsto sôbre lucros 2xtraordinários.
Art. 17. Serão substittlÍdos, automàticamente, em suas faltas
pedh;.lentos eventuais :

e im-

I o chefe do S. L. E. por um chefe de Seção designado pelo Diretor da D.I.R.;·
II os chefes de Seção do S. L. E, e das D. R. no Distrito Federal
e no Estado de São Paulo, por um funcionário designado pelo Chefe de
Serviço e delegado regional, respectivamente.
Art. 18. As informações ou esclarecimentos de que necessitarem as
Delegacias Regionais e Secionais das autoridades federais, estaduais ou
municipais, alheias à sua jurisdição, deverão ser solicitadas por intermédio
·das Delegacias Regionais e Secionais competentes.
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Art. 19. Fica revogado o Decreto n. 0 15.1787, de 29 de março de 1944.
Art. 20. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conrtário .
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
A. de Souza Costa .
GETULIO

DECRETO N. 0 15.438 Declara de

DE 2 DE

VARGAS.

MAIO.

DE 1944

utilidade pública;· para desapropriação, imóveis necessários a
obras de defesa nacional, em Belém, Estado do Pará

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o art. 6.0, combinado
com o art. 5. 0 , letras a, b e n, do Decreto-lei- n.O 3.365, de 21 de junho de
1941, dec~eta:
Art. 1.0 São declarados de utilidade pública, para desapropriaÇão, os
imóveis situados em Belém, Estado do Pará, à Avenida Osvaldo Cruz número 296, pertencente ao Senhor Luiz ~Pinto Pereira, à Avenida Osvaldo
Cruz, 292, de propriedade do Senhor Expedito Lobato Fernandes, à Rua
Aristides Lobo n.0 268, de propriedade do Senhor Acácia Antônio de Almeida_ e Silva, e à Rua Aristides Lobo n. 0 270 pertencentes ao Senhor Expedito Lobato Fernandes ou a seus sucessores, tudo conforme consta do
prOcesso protocolado sob o n. 0 897-44, na Diretoria de Obras dêsse Ministério.
Art. 2.0 Destinam-se êsses imóveis a instalações militares.
Art. 3.0 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar as desapropriações respectivas na forma do art. 10.0 do Decreto-lei n. 0 3. 365,
de 21 de junho de 1941.
Art, 4.0 A despesa correrá pelo crédito aberto pelo Decreto-lei n.0 6 .145,
de 29 de dezembro de 1943 subconsignação 04-04.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de JaneirÇ', 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.
Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. 0 15.439 Declara

de

DE 2 DE

MAIO

DE 1944

utilidade pública, para desapropriação, imóveis necessários a
instalações militares, em Belém, Estado do Pará

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a; da Constituição, e de acôrdo com o art. 6.0 , combinado
com o art. 5.0, letras a, b e n, do Decreto-lei n.0 3, 365, de 21 de junho de
1941, decreta:
.

Art. 1.0 São declarados de utilidade pública para desapropriação, Os
imóveis situados à Avenida Osvaldo Cruz, 271, pertencentes aos Senhores
Francisco Mariano de Aguiar e Sinézio Mariano de Aguiar, e à Rua Aristides
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Lobo ns. 0 316 e 318, de propriedade do Senhor Francisco Mariano de Aguiar,.
ou a seus sucessores, todos em Belém, Estado do Pará, tudo conforme consta
do processo protocolado na Diretoria- de Qbras do Ministério da Aeronáutica,
sob o n. 0 D0-901-44, no qual se encontra a planta respectiva, que vai assinada pelo Diretor de Obras dêsse Ministério.
Art.

2.0

Destinam-se -êsses imóveis a instalações militares.

Art. 3.° Fica ó Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar as de-sapropriações respectivas na forma do art. 10.0 do Decreto-lei n.o 3. 365,
de 21 de junho de 1941.

Art. 4.0 A despesa correrá pelo crédito aberto pelo Decreto-lei n.o 6.145,.
de 29 de dezembro de 1943 ~ubconsignação 04-04.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.? de
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. 0 15.440- DE 2 DE

!1-~AIO DE

1944

Inclue na categoria de Engenheiros do Quadro de Oficiais Aviadores, um oficial·
aviador que concíuiu o curso de engenharia aeronáutica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a da Constituição, e tendo em vista o que estabelece o parágrafo 1.0 do
art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 3.836, de 18 de novembro de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica incluído na categoria de Engenheiro (Eng.) do Quadro de
Oficiais Aviadores do Corpo de Oficiais de Aeronáutica, o Major Aviador João
Francisco de Azevedo Milanez Filho.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio àe Janeiro, 2 de m8io de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VAHGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO

N.0

15.441

-DE

2

DE MAIO DE

1944

Aprova..,projeto e orçamento para obras :no Rio São Francisco
O Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na importância total
de Cr$ 48.480.651,50 (quarenta e oito milhões,· quatrocentos e oitenta mil
seiscentos e cinqüenta e um cruzeiros e cinqüenta centavos), que com êste
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baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais, para as obras e estudos a serem levados a efeito para a melhoria das condições de navegabilidade e capacidade de transporte, carga, des.carga e armazenamento no "rio São Francisco, na conformidade do "Programa
<le Construção e Melhoramentos das vias de Comunicações".
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56~ 0 . da
República.
GETULIO VARGAS .

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.442
Aprova projeto e

orç.:~mento

~ DE

2

DE ~I'! AIO DE

1944

de 37,4 km da rodovia "Petas a Piancó", no Estado
da Paraíba

O Presidente da República, usnndo da atribuição que lhe confere o art. '14,
letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na import@.ncia total de Cr$ 3.l25.GOO,OO (t:.:ês milhões, cento e vinte e cinco mil cruzeiros), sendo Cr$ 1. 639. 000,00 ele pessoal e CrS 1. 486. 000,00 de material, que com êste
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento
de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, para a construção
de uma extensão de 37,4 km do "Ramal de Piancó", no Estado da Paraíba,
compreendidos entre os q'...tilômetros· 27 e 64,4.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123 da lndependência e 56. 0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.443 -

DE 2 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Emmanoel de Souza Lima a pesquisar minérios de
manganês e associados no município de Çonceição do Mato Dentro, do
Estado de l\iinas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de jar.eiro, de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Emmanoel de Souza Lima.
a pesquisar minérios de manganês e associados. numa área de dezenove hectares e setenta e um ares (19,71 ha), situada no lugar denominado Fazenda dos
Penas, distrito de Fechados, município de Conceição do Mato Dentro, dO Estado de Minas Gerais,. delimitada por um polígono irregular tendo um vértice
na confluência dos córregos Ranchinho e dos Penas, e os lados, a partir do
vértice considerado, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e cinqüenta metros (350 m), oitenta graus noroeste (80° NW), seis-
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<Centos metros (600 m) dez graus nordeste (10° NE), duzentos metros
(200 m), oitenta graus ~oroe3te (80° NW), seiscentos metros (600 m), dez
graus sudoeste (10° SW), quinhentos e cinqüenta e cinco metros (555 m),
.quarenta e oito' graus sudeste (48° SE), trezentos e quatro metros e sessenta
centímetros (304,60 m), vinte e cinco graus seis minutos nordeste (25°
06' NE).
Art. 2.0 · Esta autorização é outorgada nos t@rmos estabelecidos no
-digo de Minas.

Cá~

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autSn~
tica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de -Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0 15.444 -

DE 2 DE MAIO DE

1944

Autoriza o, cidadão brasileiro Lourenço Peroba a pesquisar quartzo e associados
no municfPio de Campo Formoso, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe Confere o ar~
tigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro, de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autOrizado o cidadão brasileiro Lourenço Peroba a pes'quisar quartzo e associados no lugar denominado Fazenda Escoriai, no distrito
e município de C8.mpo Formoso, do Estado da Bahia, numa área de vinte e
quatro hectares, sessenta e nove ares e vinte e três centiares (24,6923 ha),
delimitada por um losango tendo um vértice situado à distância de duzentos
e cinqüenta metros (250 m), no rumo magnético cinqüenta e quatro graus
sudeste (54° SE), da nascente do riacho de Mina do Krul e os lados que partem dêsse vértice com os seguintes càmprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), trinta e seis graus sudeste (36° SE); quinhentos metros
.(500 m), sessenta graus nordeste (60° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có·digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as dispoSições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
:República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N

°

15.445 -

DE

2

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto Simonsen Filho a pesquisar areias
quartizíferas no município de São Vicente, do Estado de São Paulo
O- Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minâs), decreta:

Art. 7.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Roberto Simonsen Filho a
pesquisar areias quartizíferas em terrenos situados no distrio e município de
São Vicente, do Estado de São Paulo, numa érea de duzentos e onze hectares ( 211 h a), correspondente a diferença das áreas dos dois ( 2) seguintes
polígonos : um de duzentos e vinte e três hectares e cinquenta ares (223,50 ha)
tendo um dos vértices situado à distância de quatrocentos metros ( 400 m),
rumo magnético vinte e nove graus sudoeste (29° SW) do quilômetro doze
(Km 12) na ponte do Barreiro da Estrada de Ferro Sorocabana e cujos lados
a partir do vértice considerado tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos e setenta e cinco metros (1."275 m), vinte sete graus
e quarenta minutos noroeste (27° 4Ó' NW); mil e vinte metros (1.020 m),
cinquenta graus e vinte minutos sudoeste ,50° 20' SW); quatrocentos e sessenta metros (460 m), cinco graus e vinte e cinco minutos sud~ste (5.o 25' si[);
quatrocentos e sessenta metros (460 m) (cinqüenta graus e sudoeste (50~ SW);
seiscentos e oitenta metros (680 m), trinta e cinco graus e cinqüenta minutos
sudeste (35° 50' SE); quinhentos e cinqüenta metros (550 m),oitenta e
dois graus e vinte minutos sudeste ( 82: 20' SE); quatrocentos e quarenta metros ( 440 m), cinco graus e cinqüenta minutos sudeste (5° 50' SE); trezentos metros (300m), oitenta e oito graus e trinta minutos sudeste (88° 30' SE);
oitocentOs e quarenta metros (840 m), nove graus nordeste (9° NE), e quinhenttos e oitenta metros ( 580 m), vinte e nove graus nordeste ( 29° NE) •
respectivamente. Outro formado por um retângulo de doze hectares e cinqüenta ares (12,50 ha), tendo um dos vértices situados à distância de cento
e setenta e sete ·metros ( 177 m), rumo magnético quarenta e seis graus e
trinta minutos nordeste (46° 30' NE) do quilômetro quatorze (Km 14-), da
Estrada de Ferro Sorocabana e cujos lados "convergentes no vértice considerado e a partir do mesmo têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos : quinhentos metr~s ( 500 m), trinta e nove graus e dez minutos nordeste (390 10' NE), e duzentos e cinqüenta metros (250m), cinqüenta graus.
e cinqüenta minutos sudeste (50° 50' SE) respectivamente,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntcia
dª'ste decreto, pagará a taxa de dois mil cento e dez cruzeiros (Cr$ 2. 110,00),
e será transcrito rio livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do ·Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15.446 -
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DE 2 DE MAIO DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Cruzeiro do Sul Minérios Ltda. a pesquisar
minérios de manganês e associados no município de Boro Sucesso, do
Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra <;J., da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração CruZeiro do Sul Minérios Ltda. a pesquisar minérios de manganês e associados em terrenos situados no lugar denominado Lagoa, distrito de Ibituruna, município de Bom
Sucesso, do Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta e quatro hectares (64 ha) delh!J.itada por um retângulo tendo um dos vértices à distância
de seiscentos metros ( 600 m), no rumo magnético sessenta e três graus
nordeste (63° NE) do ponto onde a estrada de rodagem lbituruna - Nazaré
corta o valo divisor dos municípios Bom Sucesso e Nazaré e os lados que
partem dêsse vértice com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos metros (400 m) vinte e sete graus noroeste (27° NW), mil e
seiscentos metros (1.600 m) sessenta e três graus sudoeste (63° SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, p<1gará a taxa de seiscentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 640,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão d~ Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 15.447 -- DE 2 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio José de Sousa a pesquisar quat·tzo e
associados no município de" Batalha, do Estado do PiauÍ
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código ~de· Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio José de Sousa a
pesquisar quartzo e associados numa área de cento e setenta e cinco hectar<':s,
oitenta e dois ares e cinqüenta centiares (175,8250 ha), situada nos lugares
denominados São Domingos, Fervedor, Porco e Sete Cidades na data Riacho
Fundo, distrito e município de Batalha, Estado do Piauí, área essa delimitada
por um octógono irregular que tem um vértice a seiscentos e setenta metros
(670 m), rumo vinte e um graus e trinta minutos sudeste (21° 30' SE)
da confluência dos riachos dos Veados e das Sete Cidades e cujos lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: dois mil e
quinhentos metros (2 .500 m), oitenta e nove graus e vinte minutos noroeste
(89° 20' NW); quatrocentos e noventa e seis metros ( 496 m), oito graus
e quinze minutos sudoeste ( 8° 15' SVV); trezentos e oitenta e oito metros
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(388 m), oitenta e eove graus e dez minutos sudeste (89° 10' SE); mil
cento e Seis metros ( 1.106 m), sessenta e seis graus e cinqüenta minutos
sudeste ( 66° 50' SE); mil e cem metros ( 1. 100 m), sessenta e três graus
e quarenta minutos nordeste (63° 40' NE); quatrocentos e noventa metros
(490 m), oitenta e oito gr:::.us e quarenta minutos nordeste (88° 40' NE);
quinhentos e oito metros (508 m), quinze minutos nordeste (15' NE); tre~
zentos e vinte metros (3~0 m), setenta e um graus e cinqüenta e cinco minutos sudoeste (71° 55'_ SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil setecentos e sessenta cruzeiros (Cr$
1. 760,00) e será transcrito 110 livro próprio da Divisão de Fomento da Produção :r..1ineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.448 -

DE 2 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio José de Sousa a pesquisar quartzo e
associados, no município de Batalha, do Estado do Piauí
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere· o artigo 74, letra a, da Constituição e nçs têrmos dç Decreto~lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio José de Sousa a
pesquisar quartzo e associados numa área de cento e cinqüenta e dois hecta~
res e oitenta ares ( 152,80. ha) situada nos lugares denomiÚados São Domingos, Anselmo e terras da data Riacho Fundo, distrito e município de
Batalha, do Estado do Piauí, área essa delimitada por um pentágono irregular que tem um vértice a· mil novecentos e trinta e cinco metros (1.935 m)
no rumo quarenta e cinco graus trinta minutos sudoeste (45° 30' SW) da
confluência dos riachos Veados e das Sete Cidades e cujos lados, a partir
dêsse vértice. têm os seguintes comprimentos e rumos: dois mil metros
(2. 000 m), quarenta e sete graus trinta minutos sudoeste ( 47° 30' SW),
setecentos e trinta metros (730 m) quarenta e três graus trinta minutos noroeste (43° 30' NW), mil e seiscentos metros (.1.600 m) cinqüenta graus
nordeste (50° NE), trezentos e oitenta e oito metros (388m) oitenta e nove
graus dez minutos nordeste (89° 10' NE), quinhentos e setenta metros
(570 m) sessenta e seis graus cinqüenta minutos sudeste (66° 50' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código . de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil quinhentos e trlnta cruzeiros (Cr$·
1.530,00), e será transcrito no liv1·o próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECR.ETO N. 0 15.449-

19I

EXECU'l'IVO
DE

2

DE MAIO DE

1944

Autoâza o cidadão brasileiro Leocádio Araújo Júnior a pef;quisar quartzo eassociados no município de Santa Quiteria, do Estado do Ceará
O Presidente da República, us<.mdo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29·
de- janeiro de 1940 (Código· de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizo.do o cidadão brasileiro Leocádio Araújo Júnior apesquisar quartzo e associs.<dos numa área de duzentos e vinte e um hectares
(221 ha) situ~:da na fazenda! Batóque, distrito e município de Santa Quitéria,
do Estado do Ceará, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a trezentos e noventa metros (390 m) rumo magnético oeste (W) da
confluência d9. grata do Cs.·rcará no riacho da Onça e cujos lados, convergentes
·nesse vértice, têm, a pai·tir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
mil e setecentos metros ( 1.700 m) quarenta e cinco graus, trinta minutos sudeste ( 45° 3Ó' SE), e mil e trezentos metros ( 1. 300 m) quarenta e quatro
graus, trinta minutos sudoeste (44° 30' SW),
Art. 2. 0
de Minas.

Esta autorização é, outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3. 0 O título da autorizs.•ção de pesquisa, que será um~ via autêntica
dêste decreto, paga1·á a taxa de dois mil duzentos e dez cruzeiros (Cr$ 2.210,00),
e será transcrito no livro próprio dB~ Divi:;.ão de Fomento da Produçã~ Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de }Emeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independênciã.< e 56. 0 da·
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.450- DE 2 DE IVIAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Carneiro de Morais e Silva a pesquisar
dhummtc e associados no município de Marabá, do Estado do Pará
O Fl·~sidente da República, usa•ndo da atribuiçãc. que lhe confere o artigo 74, letra a dé.l Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeirc de 1940 (Código de Minas), decreta:

An. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro Carneiro de Moraoi.s
e Silva B. pesquisar diamante e associmlos, numa área de vinte e nove hect0:res
E oitenta e cinco ares (29,85 hs.•), situada no local denominado Canal São Pedro,
do rio Tocantins, no distrito de Itupiranga, município de Ms.•rabá, do Estado
do Pará, no trecho compreendido entre o Canal do Jaú e as ilhas Cajazeira e
Cajazeirinha, delimitada por um retângulo que se estende entre as ilhas
lpixuna e Ananacuera, tendo um vértice a trezentos e quinze metros (315 m)
no rumo magnético doze graus, trinta minutos noroeste ( 12° 30' NW) da barra
do rio Cajs.•zeiras entre as ilhas São Pedro e Cajazeira e os lados que convergem
no vértice considerado têm, a partir déle, os -seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos metros (300 m), quarenta e oito graus, trinta minutos
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noroeste (48° 30' NW); novecentos e noventa e cinco metros (995 m), qua-

...-renta e um graus, trinta minutos nordeste ( 41° 30' NE) .
Art. 2. 0

Esta autorização é outorga,da nos têrmos estabelecidos no C6digo

de Minas.

Art. 3.0

O título da autorizs.•ção de pesquisa, que será uma· via autêntica

. dêste decreto, ps.•gará a taxa de trezentos cruzeiros

(Cr$ 300,00), e será

·transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério d<õt Agricultura.
A,:t. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independênciso e 56.0 da
?República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.451 -

DE

2

DE

MAIO

DE

1944···

Autoriza o cidadão brasileiro Alípio Cecchi a pesquisar areias no município
de São Vicente, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar··tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
.29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alípio Cecchi a pesquisar
areias em terrenos situado:;: no distrito e município de São Vicente, do Estado
de São .Paulo, numa área de doze hectares e cinqüenta ares ( 12,50 ha), delimitada por um retângulo tendo um dos vértices situado à distância de cenéo
e setenta e sete metros ( 177 m), rumo magnético quarenta e seis graus e
trinta minutos nordeste
(46° 30' NE) do marco quilométrico quatorze
(Km 14) do Ramal Santos- Juquiá da Estrada de Ferro Sorocabana e cujos
·lados convergentes no vértice considerado, e a partir do mesmo, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), trinta
e nove graus e dez minutos nordeste (39° 10' NE); duzentos e cinqüenta
metros (250 m), cinqüenta graus e cinqüenta minutos sudeste (50° 50' SE),
·respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6. digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezento~ cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da P~odução Mineral do Minis.;. tério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
_República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15.452 --=--

DE

2

DE MAIO DE

1944

Autoriza a emprêsa é! e mineração Cruzeiro do Sul Minérios Lida, a pesquisar
can-ão mineral no município de São Jerônimo, do Estado do Paraná
O Presidente da República, uss.mdo da atribuição que lhe confere o arti~
go 74, letm a da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.c. Fica a•utorizada a emprêsa de mineração Cruzeiro do Sul l\tii~
nérios Ltda. a pesquisar carvão mineral numa área de setecentos e setenta e
três hectares ( 773 Ha), situada na fazenda São Francisco, no distrito de Caeté,
do múnicípio de São Jerônimo, do EstSldo do Paraná e delimitads.· por um
polígono mistiÜneo que tem um vértice sôbre o ribeirão São Francisco a três
mil metros (3. 000 m) no rumo de vinte e sete gra-us e trinta minutos sudoeste
(27° 30' SW) da sua foz no rio do Peixe e cujos lados a partir dêsse vértice
têm os seguintes comprimentos e rumo9: mil quatrocentos e: cinqüenta metros
( 1.450 m), setenta e oito graus~ trinta minutos sudeste (78° 30' SE); mil e
quinhentos metros (1.500 m), sul (S); dois mil e cem metros (2.100 m),
oeste (\V); dois mil oitocentos e cinqüenta metros (2.850 m), norte (N),
cem metros (100m) leste .(E); mil e cem metros (1.100 m), norte (N);
quatrocentos metros (4-00 m), oeste (W); duzentos e noventa metros (290m),
norte (N): mil quinhentos e oitenta metrOS (1.580 m), sessenta graus nordeste
( 60° NE), nté um ponto sóbre a margem esquerda do rio do Peixe e da'Í para
montante pelo referido rio até a foz do ribeirão São Francisco e depois subindo
por êsse até o ponto de pmtida.
1\rt. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3. 0 O título da autorizs:ção de pesquisa, aue será uma via autêntica
ó.êste decreto, pagará n tz..xa de tríh mil oitocentos é\ sessenta e cincO cruzeiros
(Cr$ 3.865,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rl.0 de Janeiro, 2 de ma-io de 1944, 123.0 da Independêncis.< e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa1Ies.

DECRETO N. 0 15.453 -

DE

2

DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Clóvis ]oly de Lima a pesquisar argila e associados
no município de Santo André, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usG.<ndo. da atribuição que lhe confere o arti~
·go 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de. janeiro de 1~40 (Código de Minas), decreta:
Art .. 1,0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Clóvis Joly de LimE! a pes~
quisar argil~ e associados em três (3) diferentes áreas, perfazendo um total de
trinta e três hectares e quarenta e oito ares (33,48 ha•), situadas no local deno·
minado Bairro dos Meninos, distrito de São Bernardo, município de Santo André,
131.837- Col. de Leis- Vol. IV
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do Estade.. de São Paulo, e assim discriminadas: a primeira com vinte e nove
hectares (29 ha) é delimité.<d'ã. por um polígono mistilíneo que tem um vértice
na margem esquerda do Rio doS Meninos a trezentos e cinqüenta e seis metros e sessenta centímetros (356,60 m), rumo oito graus quarenta e seis
minutos nordeste (8° 46' NE) do meio do lado· Leste (E) da bB!se da maior
das Tôrres cento e treze ( 113) da _linha- de transmissão da Light & Power e
os lados retilíneos, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e
rumos: quinhentos e setenta e dois metros e setenta e sete centímetros
(572,77 m) sete graus trinta minutos sudoeste (7° 30' SW), trezentos e qua.
tenta e quatro metros d~44 m) dezoito graus sudeste (18° SE), duzentos e
quarent<:~ e dois metros e quinze centímetros (242,15 m) sessenta e oito graus
quarenta> minutos nordeste ( 68° 40' NE), cinco metros e quinze centímetros
(5,15 m) vinte e dois graus sudeste (22° SE), duzentos e cinqüenta e dois
metros (25:;. m) sessenta e oito graus quarenta minutos nordeste (68° 40' NE),
até a margem esquerda do Rio dos Meninos, pela qual desce até o vértice
inicial; a segunda coin quatro hectares (4 ha) é delimitada por um decágono
irregulal que tem um vértice a cento e quarenta e dois metros ( 142 m) rumo
oite:rita e nuve graus noroeste (89° NW) do meio do lado leste (E) da base
da- maiol' das Tôrres cento e onze ( 111) da citada linha de transmissão e os
lB!dos, a- partir dêsse vértice com os seguintes comprimentos e rumos: cento
e dez me h o" e vint2 centímetros ( 110,20 m) sessenta e oito graus quarenta
minutos sudoeste (68° 40' SW), duzentos e sessenta e um metros e setenta
centímetros (261,70· m) vinte e três graus noroeste (23° NW), cinqiienta
metros (50 m) sessenta e oito graus quarenta minutos nordeste (68° 40' NE),
cinqüenta metros (50 m) vinte e três graus noroeste (23° NW), cinqüenta
metros (50 m) sessenta e oito graus qu6!rent~ minutos sudoeste (68° 40' SW),
sesserita e cinco metros (65 m) vinte e três graus noroeste (23° NW), cin.
qüenta "' qu~~tro metros e oitenta centímetros '(54,80 m) sessenta e oito graus
e quarenta minutos nordeste (68° 40' NE), quarenta metros e sessenta centí·
metros (40.60 m) vinte e três graus noroeste (23° NW), cinqüenta e um
metros (51m) oitenta e oito gmus cinqüentB! minutos nordeste (88° 50' NE) 1
e trezeetos e noventa e nove metros e oitenta e cinco centímetros (399,85 m)
vinte e dois graus sudeste (22° SE); a terceira com quarenta e oito are!!
(0,48 ha), delimitada por um trapézio tendo um 'vértice a sessenta e três
metros (63 m) rumo quatro graus sudoeste (4. 0 SW) do meio do lé.odo leste
(E) d-"' base da maior das Tôrres cento e nove (109) da mesma linha de
transmlssâCl e os lados, a partir do vértice considerado, com os seguintes comprimentos e rumos: cento e sessenta e seis metros e oitenta centímetros
(166,80 m) sessenta e oito gra•us trinta minutos sudoeste (68° 30' SW), vinte
e oito metros e oitenta centímetros (28,80 m) vinte e cinco graus sudeste
(25° SE), cento e sessenta e. três metros e setenta ce.Ptímetros ( 163, 70 m)
sessenta e oito graus trinta minutos nordeste (68° 30' NE), e vinte e oito
metros e oitenta centímetros (28,80 m) dezoito graus noroeste ( 18° NW).

At t. 2.0

Esta autorização é outorga•da nos têrmos est:o!beiecidos no Código

de Minas.
Art 3. 0 O título da autorizc.'Ção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 340,00),
e será tmnscrito no livro próprio dc.o Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultur2..
Art. 4. 0

Revogam·se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 2 de
Repúbliea.

m~io

de 1944, 123.0 da Independêncilil e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,
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DECRETO N.O 15.454 -

DE

2

DE

MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Amadeu Pinhei-ro a pesquisar calcáceo no município de Arcos, do Estado de Minas Gerais

ú f'resideni:l? da República, usa'lldo da atribuição que lhe confere o arti·
go 74, letra. a da Constituição; e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de 29
de j2.neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bra-sileiro Amadeu Pinheiro a pes·
quisar calcáreo numa área de. cinqüenta e nove hectares (59 ha) situada na
.Fazenda Casang&, distrito e município de Arcos, do Estado de Minas Gerais
e delimitada por um retângulo tendo um vértice a trezentos e vint~ metro!!
(320 m), rumo sessenta e dois graus cinqüenta minutos sudoeste (62°50' SW)
magnético. da confluência dos córregos do Brejão e Santo Antônio e os lados
que parte.m dês se vértice com mil cento e oitenta metros ( 1. 180 m) e rumo
setenta e utr· gmus trinta minutos noroeste (71° 30' NW) magnético, quinhentos metros ( 500 m) e rumo dezoito graus trinta minutos sudoeste
( 18° 30' SW) ms.•gnético.
Art. 2.0 Esta autorização é o~torgatda nos têrmos estabelecidos n? Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorizaoção de pesquisa, que será uma via aut&ntica
dêste decr0to, pagará a taxa de quinhentos e noventa cruzeiros (Cr$ 590,00),
e será uanscl.'ito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jeneiro, 2 de maio de 1944, 123. 0 da Independência• e 56.0 da
Repúbli.-:a.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies,

DECRETO

N.0

15.455

-DE

2

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Francisco de Amorim a pesquisar_ quartzo
e associados no município de Macabá, do Estado do Pará
O Presidente d!'l República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.O 1. 985, de 29
de janejro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadã'o brasileiro Jorge Francisco de Amorim
a pesquisar quartzo e associados numa área de trinta e nove hectares e c.~u~::<renta
ares (39,40 ha), situada no lugar denominado Canal Urubu Grande, no distrito
de Jacundá, município de Marabá, do Estado do Pará, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a setecentos e trinta metros (730 m), no rumo magnético quarenta e quatro graus quinze minutos sudoeste ( 44° 15' SW) do canto
sul · ( S) da sede do Castanha! Altamira, de propriedade do Estado do Pará,
e arrendado a Rosino Ribeiro de Sousa, e os lados que convergem no vértice
considerado t&m, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos,
duzentos metros (200 m), cinqüenta e seis graus e trinta minutos sudeste
(56°30' SE); mil novecentos e setenta metros (1.970 m), trinta e três graus
e trinta minutos sudoeste (33°30' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será um::t via autêntica·
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
,ê..rt. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.456-DE 2

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza a emprêsa de mineração Leprevost & Comp. Ltda. a pesquisar fluorifa e associados no município de Cerro Azul, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição. que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de '29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Leprevost & Comp. Ltda.
a pesquisar fluorita e associados em terrenos situados no lugar denominado
Mato Limpo, distrito e município de Cerro Azul, do Estado do P.araná, numa
área de cinqüenta hectares (50 ha), delimitada por um quadrado de setecentos e sete metros e dezesseis centímetros (707,16 m), de lado, tendo um
dos vértices à distância de mil duzentos e cinqüenta metros ( 1. 250 m), no
rumo magnético cinCÍüenta e u~ graus nordeste (5P NE) da confluência do
ribeirão do Mato Preto com o córrego Mato Limpo e os lados que partem
dêsse vértice os rumos magnéticos cinqüenta e um graus nordeste (51° NE)
e trinta e nove graus noroeste (39° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização -de pesquisa, que será uma via autêntiCa
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e sPrá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO

N. 0

15.457 -DE 2

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Levi da Silva Panzera a pesquisar cassiterita e
associados nos municípios de- São 'João dei Rei e Bom Sucesso, do Estado
de Minas Gerais.
O Presidente da- República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos· têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de .29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Levi da Silva Panzera a pesquisar cassiterita e associados numa área de quatrocentos e um hectares e dez
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ares (401,10 ha), situada nos q.istritos de Conceição da Barra e São Tiago,
municípios de São João del Rei e Bom Sucesso, do Estado de Minas Gerais,
área essa delimitada por um hexágono irregular que tem um vértice na confluência do córrego da Cachoeirinha no rio do Peixe e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes ·comprimentos e rumos verdadeiros: três mil
setecentos e quarenta metros (3.740 m), cinqüenta e cinco graus e trinta minutos .sudoeste (55°30' SW); dois mil seiscentos e cinqüenta metros (2. 650 m),
quarenta e dois graus e trinta minutos sudeste (42°30' SE); mil e novecentos
metros ( 1, 900 m), norte (N); seiecentos metros ( 600 m), leste (E); setecentos metros (700 m), norte (N); mil seiscentos e cinqüenta metros (1.650 m),
vinte e quatro graus e trinta minutos nordeste (24° 30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecido<> no Código
de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil e vinte cruzeiros (Cr$ 4. 020,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de .Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 15.458- DE 2 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Levi da Silva Panzera a pesquisar cassiterita e
associados no município de São João -dei Rei, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando' da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 • 1. 985, de 29
de janeiro de 1940. (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Levi da Silva Panzera a· pesquisar. cassiterita e associados, numa área de trezentos e quinze hectares e vinte
e quatro ares (315,24 ha), situada no distrito de Conceição da Barra, município de São João dei Rei, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um polígono irregular que tem um vértice a oitocentos metros (800 m),
rumO verdadeiro leste (E) da confluência do córrego da Cachoeirinha no rio
do Peixe e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: mil metros (1.000 m), leste (E); dois mil e setenta e
cinco metros (2.075 m), sul (S); dois mil e setenta e cinco metros (2.075 m),
oeste (W); quatrocentos e setenta e cinco metros (475 m), norte (N); seiscentos e setenta metros (670 m), leste (E); mil e duzentos metros (1.200 m),
norte (N); seiscentos metros ( 600 m), quarenta e sete graus e trinta minutos
nordeste ( 4 7° 30' NE) .
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil cento e sessenta cruzeiros (Cr$
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3.160,00), e será transcrito no livro próprio da DivisãO de FoJnento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 -da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 15.459-DE 2 DE MAIO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Levi da Silva Panzera a pesquisar cassiterita e
associados no município de Bom Sucesso~ do Estado de Minas Gerais

O _Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a,· da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de jáneiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Levi da Silva Panzera, a
pesquisar cassiterita e associados numa área de· quinhentos hectares ( 500 ha),
situada no distrito de São Tiago, município. de Bom Sucesso, do Estado de
Minas Gerais, área essa delimitada por um quadrilátero que tem um vértice na
confluência do córrego da Cachoeirinha, no rio do Peixe e cujos lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
três mil trezentos e vinte metros (3.320 m) oeste (W); mil duzentos e ses·
senta metros ( 1. 260 m), quarenta e sete graus e trinta minutos sudoeste
(47°30' SW) mil seiscentos e setenta metros (1.670 m), quarenta e dois graus
e trinta minutos sudeste ( 42°30' SE); três mil setecentos e quarenta metros
(3.740 m), cinqüenta e seis graus e trinta minutos nordeste (56°30' NE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O tÍtlllo da autorização de pesquisa, que será un1a via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 . Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da
da República,
GETULIO

Independênc~a

e 56.0

VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0

.

~5.

460

~

DE 3 DE MAIO DE 1944

Concede à Emprêsa Santista de Navegação Limitada, autorização para funcionar como emprêsa de navegação, de acôrdo com o que presc1·eve o
Decreto-lei n.O 2. 784, de 20 de novembro de 1940
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Emprêsa San·
tista de Navegação Limitada, com sede na cidade de Santos, Estado de São
Paulo, decreta:

Artigo únicb. E' concedida à Emprêsa Santista de Navegação Limitada, autorização para funcionar como emprêsa de navegação, de acôrdo

ATD_S

199

DO PODER EXECUTIVO

com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940,
obrigando-se a mesma emprêsa a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N . 0 15.461 -

DE

3

DE MAIO DE

1944

Concede à sociedade Navegação Moura Vasquez Lida., autorização para funcionar como emprêsa de navegação, de acôrdo com o que- prescreve o
Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade Navegação Moura Yasquez Ltda., com sede na cidade de Santos, Estado de São
Paulo, decreta:

Artigo único. E' conced-ida à sociedade de Navegação 1>/.[oura Vasquez
Ltda., autorização para funcionar como emprêsa de navegação, de acôrdo
com o que prescreve o Decreto-lei n.O 2. 784, de 20 de novembrO de 1940,
obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e ~egulamen
tos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida- autorização.
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1944,- 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho

DECRETO N. 0 15.4-62 -

DE

3

DE MAIO DE

1944

Aprova tabelas numéricas de mensalistas. e diaristas e institui o regime de
saláriÕ-iarrúlia na Administração do Pôrto de Laguna
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74;, letra a, da Constituição e tendo em vista o que dispõem o art. 5. 0 ,
alínea h, do Decreto-lei n. 0 5. 460, de 5 de maio de 1943, e o Decreto-lei número 5. 527, de 28 de maio de 1943, decreta:

Art. 1.° Ficam a:Prov:::das as anexas tabelas numéricas de mensalistas e
diaristas da Administração do Pôrto de Laguna.
Parágrafo único. As referências de salário do pessoal mensalista terão
os valores constantes da escala-padrão de salários que acompanha o Decreto
0
n. 13.090, de 4 de agôsto de 1943.
Art. 2.0 Fica instituído para os empregados da Administ-ração do Pôrto
de Laguna, em atividade ou aposentados, o regime de salário-família:;que vigorar para os servidores civís da União.
Art. 3. 0 O presente Decreto vigorará a partir de 1.0 de janeiro de 1944,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 ·de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

]oâo de Mendonça Lima.
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ADMINISTRAÇÃO DO PôRTO DE LAGUNA
TAB~LA NUMÉRICA ORDINÁRIA DE MENSALIST;AS

..

Rei,

NP

Despesa
anual
Cr$

de
salário

Funções

a) Funções em Comissão

-

Superintendente
Chefe de Divisão

I

3

--

48.000
64.800

35

112.800

4

l
l

b)

I

Séries Funcionais
Amanuense

II

i

II

3

-4
I

I

Amanuense-Auxiliar

3
4
6

--

I

23
21

14.400
39.600
54.000

15
14
13
12

14

I

9,600
27.000
33.600
46.800
117.000

Armazenista

2
3
5
6

12
11
10

9

--16

15.600
21.600
33.000
36.000
106.200

Auxiliar de Escritório

2
3

11

4

9
8
7
6

6
9
12

-36

10

14.400
19.800
24.000
32.400
43.200
50.400
184.200
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N.o

I
--1 I

Auxiliar do Tráfego

1

1

I
I

Despesa
anual
Cr$

Rei.
de
salário

Funções

6.600

10

6.600

I

Contabilista ( '~)

13.200

21

--

1

13.200
Contabilista-Auxiliar

12

1

--

7.800

1

7.800.
Desenhista

8.400

13

1

--

1

8.400
Engenheiro

1

18.000

29

--

18.000

1

I
Guarda

27.000
48.000

8
7

5
10

--

15

75.000
Inspetor

13

1

--

8.400
8.400

1

I
2

--

2

I
I

Inspetor-Auxiliar

I
I

9

12.000
12.000

(*) Esta função será preenchida quandO vagar a de Contabilista da
T. N.S.M.
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Despesa
anual
Cr$

Ref.

N.o

Funções

de
salário

I
Maquinista

7.800

12

1

-7.800

1
Maquinista Especializado

19

1

--

12.000
12.000

1

2

--

2

I

Mensageiro

I

I

6.000

4

I

I

6.000

I

Praticante 'de Tráfego

1

6

4.200

-1

4.200

- - - · --

Prático de Engenharia

8

1

--

I

1

5.400
5.400

I

-··-·--

Servente

1
2

-3

7
6

4.800
8.400

I

13.200
Tesoureiro

1

15.600

25

-1

15.600

I
Tesoureiro-Auxiliar

1

15

---

1

9.600
9.600

I
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TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR DE MENSALISTAS

1

Contabilista

29

18.000

ADMINISTRAÇÃO DO PÕRTO DE LAGUNA
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA DE DIARISTAS

N."

Funções

======
· ~ Diáâa .,
Cr$

1

1
3
1
4
1
1
2
2

4
4

2
1
1
1

15
200

Ajudante de Carpinteiro ............ , .
Ajudante de Eletricista ..... , ...... , ..
Ajudante de Feitor ......... ; , .. , .... .
Ajudante de Mecânico ...•........... , .
Atracador . , . , .... , .. , . , , .......... , , ,
Carpinteiro , , . , . , ................... .
Eletricista .......................... .
Feitor .............................. .
Foguista ......................•......
Guindasteiro ... , ............... , .... .
Guindasteiro . , , .. , .. , .. , . , .......... .
Manobreiro . , .... , . , , : , .... , , .... , .. .
Maquinista , , , . , .... , , .. , ... , , ....... .
Mecânico .. , , . , , , , . , , . , , ... , .. , ..... .
Motorista . , ...... , .......... , .. , .... .
Trabalhador , ...... , .. , .............. .
Trabalhador ....... , ................ .

13,00
15,00
15,00

15,00
12,00

15,00
18,00
18,00
13,00
15,00
13,00
13,00
18,00

18,00
15,00
12,00
10,80

3.900
4.500
13.500
4.500
14.400
4.500
5.400
10.800
7.800.
18.000
15.600
7.800
5.400
5.400
4.500
54.000
648.000
828.000
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DECRETO N. 0

15.463 -

DE 3 DE MAIO DE 1944

Cria uma função de assistente de enSino na T.N.M. da Faculdade de
Medicina da Universidade do Brasil
O ·Presidente da República, usando da atribuiçãó que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada:, na 'l"'abela Numérica Ordinária de Extranumerário·mensalista da Faculdade Nacional de Medicina, da Universidade do Brasil,
do Ministério da Educação e Saúde, uma função de assistente de ensino, referência XVII .
·
Art, 2.0 A despesa, na importância de Cr$ i5, 600,00 anuais (quinze
mil e seiscentos cruzeiros) corre à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação
II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, do Anexo
n. 0 15 - Ministério da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da República para 1944.
Art; 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na da~a de sua pUblicação.
Rio de J ane~ro, 3 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
.República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo· Capanema.
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DECRETO N. 0 15.464 Cria a Tabela Numérica Suplementar
viço de Assistência a Menores, -do
teriores, e transfere para a mesma
das Tabelas dos demais órgãos do

DE 3 DE MAIO DE 1944

de Extranumerário-mensalista do Serw
Ministério da justiça e Negócios Insérie funcional de Inspetor de Alunosmesmo Serviço

O Presidente da :República, usando da atribuição que lhe confere o artigo -74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada a Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista do Serviço de Assistência a Menores, do Ministério da Justiça·
e Negócios Interiores.
.
Art, 2.° Ficam transferidas para a Tabela Numérica Suplementar, a·
que se refere o artigo anterior, as seguintes funções das Tabelas Numéricas.
Ordinárias de Extranumerário-mensalista dos órgãos abaixo mencionados:
Instituto ProfisSional XV de Novembro

3 Inspetor de
6 Inspetor de
12 Inspetor de
18 Inspetor de
24 Inspetor de

Alunos
Alunos
Alunos
Alunos
Alunos

ref.
ref.
ref.
ref.
r e f.

XI
X
IX
VIII
VII

63
Patronato Agrícola Venceslau Braz

2 Inspetor de Alunos ref. VI
2 Inspetor de Alunos ref. v
4
Patronato Agrícola Artur BernaEdes

2 Inspetor de Alunos ref. VI
2 Inspetor de Alunos ref. v

4
Parágrafo único. As funções a que se refere o presente artigo continuarão preenchidas _pelos respectivos ocupantes.
Art. 3.0 O presente Decreto entrará em vigor na_ data de sua publiwcação, revogadas as disposiçõ_es em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes

Filf1o.
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DECRETO N.O 15.465

-DE

3

DE MAIO DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário·mensalista da Divisão
do lmpôsto de Renda e Delegacias, do Ministério da F:azenda, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
-letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do lmpôsto de Renda e Delegacias, as funções constantes da relação anexa.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto correrá, no
atual exercício, à conta do crédito de Cr$ 1.963.800,00 (uffi milhão novecentos e sessenta e três mil e oitOcentos cruzeiros) suplementar à Verba 1 Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, aberto pelo Decreto-lei n. 0 6.457, de 3 de 1naio de 1944.
Art. 3.0
l'tste decreto entrará em vigor na data de sua "publicação.
Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1944, "123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DIVISÃO DO ll\.1PÔ~TO DE "RENDA E DELEGACIAS

Número
de

Séries funcionais

Referência

Funções

a) Serviço de
ordinários
Correntista

Lucras

Extra-

Tabela

206

A'fOS

DO ·PODER EXECUTIVO

Número

de

Séries funcionais

Referência

Funções

b) Seção de Lucros

Tabela

Extraordi~

nários da D.R. do Distrito
Federal
Correntista

4
4
4
4.
8

12

XI
X
IX
VIII
VII
VI

Ordinária
Ordiná'ria
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

XI
X
IX
VIII
VII
VI

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinátria
Ordinária
Ordinária
Oràinária

36
Auxiliar de Escritório

4
4
4
4
8

24
c) SeçãO de Lucros Extraordi-

nários
Paulo

da

D.R.

de

São

Correntista

5
5
5
5
9

13
42
Auxiliar de EscritóriO:

4
5
5
5
9

28

ATOS DO PODER EXECUTIVO

207

Número
de

Referência

Funções

Tabela

d) Turma de Lucros Éxtraor-

dinários da D. R.
GranÇ-e do Sul

do Rio

Correntista
1
1
1

XI

1
2

VIII

X

IX

VII
VI

3

Ordinária
Ordin&'ria
Ordinária
Ordlna··ia
Ordinária
Ordinária

I

9

Auxiliar de Escritório
1
1
1
1

XI
X

IX
VIII
VI

2

Ordinária
OrdináTia
Ordinária
Ordinária
Ordinária

6

e) Turma de Lucros Extraordinários da D. R. de Minas
Gerais
Correntista
1

XI

1
1
2
3

X

IX
VIII

VII
VI

4

Ordinária
OrdiniTia
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordiriária

12
Auxiliar de Escritório

XI

1
1

X

1

IX

2
3

VIII

VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordin§.ria

8
f) Turma de Lucros Extraordi-

n&1rios da D. R. da Bahia
Correntista

1

XI

1

X

Ordinária
Ordinária
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Número
de
Funções

EXEOUT~VO

Refer&ncia

Séries funcionais

1
1
1
1

Tabela

IX
VIII
VII
vi.

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

X
IX
VIII
VII

Ordinária

-6

Auxiliar de Escritório
1
1
1

1

-4

I

Ordinária
Ordinária
Ordinária

g) Turma de Lucros Extraordi-

nários da D , R. de
buco
Correntista

Pernam~

XI
X
IX
VIII
VII
VI

1
1
1
1
1

1

--

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

6

Auxiliar de Escritório
1

X

1

1
1

-4

h)

Ordinária

IX
VIII
VII

Ordinária
Ordináría
Ordinária

VIII
VII
VI

Ordinária
Ordinária
Ordinária

VIII
VII

Ordinária
Ordinária

VIII
VII
VI

Ordinária
Ordinária
Ordinária

<de

Turma
Lucros Extraordinários da D . R. do Amazonas
Correntista

1
1
1

-3

Auxiliar de Escritório

1
1

-2
i) Turma de Lucros Extraordi-

nários da D.R. do Pará
Correntista
1
1
1
~--

3

I

I
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Número
de
Furições

Séries funcionais

Referência

Auxili~r de Escritório

VIII

1
1

Tabela

VII

Ordinária
Ordinária

VIII
VII
VI

Ordinária
Ordinária
Ordinária

VIII

Ordinária
Ordinária

2
j) Turma de LUcros Extraordi-

nários da D.R. do Maranhão
Correntista
1
1

.

1
~

Auxiliar de Escritório

1

VII

1
2
k)

Turma de Lucros Extraordinários da D. R. do Piauí
Correntista
Ordinária
Ordinária
Ordinária

1
1
1
3

Auxiliar de Escritório

VII

Ordinária
Ordinária

VIII
VII
VI

Ordínária
Ordinária
Ordinária

VIII

Ordinária
Ordinária

VIII

1
1
2
I) Turma de LUcros Extraordi·

nittios da D. R. do Ceará
Correntista
1
1
1
3

Au.;iliar de Escritório
1
1

VII

2
131.837 -

Col. de Leis -

Vol. IV

F. 14
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Número
de
Funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

m) Turma de Lucros Extraordinários da D. R. do Rio
Grande do Norte
Correntista

1

VIII

1

VII

VI

Ordinária
Ordinária
Ordinária

VIII
VII

Ordinária
Ordinária

VIII
VII

VI

Ordinária
Ordinária
Ordinária

VIII
VII

Ordinária
Ordinária

1

VIl i

1
1

VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

1
3
Auxiliar de Escritório
1

.1

2
n) Turma de Lucros Extraordi-

nários da D. R. da Paraíba
Correntista

1
1
1
3
Auxiliar de Escritório

1
1

I

2
o) Turma de Lucros Extraordinários da D. R. de Alagoas
Correntista

VI

3

AUxiliar de Escritório
1
1

VIII
VII

Ordinária
Ordinária

2
p) Turma de Lucros Extraordi-

nários da D. R. de Sergipe
Correntista

1
1

VIII

1

VI

3

VII

Ordinátia
Ordinária
Ordinária
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Número
de
Funções

Séries funcionais

Refeiência

Tabela

Auxiliar de Escritório
1
1

VIII
VII

Ordinária
Ordinária

VIII
VII
VI

Ordináda
Ordinária
Ordinária

VIII
VII

Ordinária
Ordinária

VIII
VII
VI

Ordinária
Ordinária
Ordinária

VIII
VII

Ordinária
Ordinária

VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

2
q) Turma -de Lucros Extraordi-

nários da :O. R. do Espírito
Santo
Correntista

1
1

1
3
Auxiliar de Escritório

1
1
2
r) Turma de Lucros Extraordi-

nários da D. R. do Rio de
Janeiro
Correntista

1
1
1
3
Auxiliar de Escritório
1

1
2

s) Turma de Lucros Extraordinários da D. R. do Paraná
Correntista

1
1
1

VI

3
Auxiliar de Escritório
1

VIII

1

VII

2

Ordinária
Ordinária
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Número

dé

Séries funcionais

Funções

Referência

Tabela

t) Turma de Lucros Extraordi-

nários da D, R.
Catarina

de Santa

Correntista
1
1
1

VIII
VII

VI

Ordinária
Ordinária
Ordinária

3
Auxiliar de Escritório
1
1

VIII

VII

Ordinária
Ordinária

2

Turma de Lucros Extraordinários da D. R. de Mato
Grosso
Correntista
1

VIII
VII

1
1

VI

Ordinária
Ordinária
Ordinária

3
Auxiliar de Escritório
1

VIII

1

VII

Ordinária
Ordinária

2

v) Turma de Lucros Extraordinários da D. R. de Q-oiaz
Correntista
1

VIII
VII

1
1

VI

Ordinária
Ordinária
Ordinária

VIII
VII

Ordinária
Ordinária

3

Auxiliar de Escritório
1

1
2
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DECRETO N. 0 15.466 -

213

DE 3 DE MAIO DE 1944

Altera as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumeráriomensalista da Faculdade Nacional de Filosofia, do Ministério da Educação e Saúde, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam /criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Faculdade Nacional de Filosofia;' da Universidade do Brasil,
do Ministério da Educação e Saúde, doze funções de assistente de ensino, referência XVII, duas de servente, referência V, e quatro de técnico de laboratório, referência XIII.
Art. 2.° Ficam suprimidas, na Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da mesma Faculdade, çluas funções de auxiliar, referência IX.
Art. 3.0 ' A despesa com a execução do dispostó neste Dec·reto, na importância de Cr$ 225.600,00 (duzentos e vinte e Cinco mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação 11 Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n.O 15 Ministério da Educação e Saúde, do orçamento geral da União para 1944.
Art. 4.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio deJaneiro, 3 de maio de 194~, 123.0 ~a Independênci.a e
República.

S6.o

da

GETULIO VARGAS·.

Gustavo Capanema.
DECRETO N. 0 15.467 -

DE 3 DE MAIO DE 1~44

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranwnerário~mensalista do Departamento Federal de Compras, transfere função da referida Tabela para a
da Administração do Edifício da Fazenda, do Ministério da Fazenda, e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a> d::t Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica a-lterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mens~lista do Departamento Federal
de Compras, do Ministério da Fazenda.
Art. 2.° Fica transferida, da Tabela a que se refere o artigo anterior,
para ~ Tabela Numérica. Ordinária de Extranumerário-mensalista da Administração do Edifício da Fa-zenda, da Diretoria Geral da Fazenda ·Nacional, do
Ministério da Fazenda, uma função de telefonista-, referência VIII, que continuará exercida pelo atual ocupante.
Art. 3. 0 A despesa com a execução do disposto no artigo 1.0 " dêste decreto, na importância de Cr$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil cruzeiros)
anuais, correrá à conta da Verb~ 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalista, Anexo n. 0 16 - Ministério
da Fazenda, do orçamento geral da União para 1944.
Art. 4.0 Êste decreto entra em vigor a pmtir de 1 de janeiro de 1944.
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A, de Souza Costa.

1

MINISTtRIO DA FAZENDA

...""
~

DEPARTAMENTO FEDERAL DE COMPRAS
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

I

Número

de
funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

J

Referência

Tabela

1

I

I

Amanuense Auxiliar

1 ........................ "

6

I ....................... ·1

7

li

••.•••••..•.••....•••.•

13
13

XVI

I

li

Séries funcionais

Referência

I

Amanuense Auxiliar

"

o

3

XV

Ordinária

6

·1

XIV

Ordinária

7

li

..•••••••...•••...•••••

·1

XIV

\ : . , ....................

·1

XIII

Ordinária

13

li

••••..•••..•.•••..•••••

·1

XIII

I .••••.•••.••..•••••..••

·1

XII

Ordinária

15

I •••..••••...••.•.•••.••• 1

~1························1
r

Auxiliar de Escritório

I ,.. ·...... ,.............
i ....................... I
1

I ...................... ··I

I

I

Auxiliar de Escritório

o

XVI
XV

I

I

I

I

"'
~

"§"''"
~

XII

~~:·························!

I

I

•••.•••••••.••••••..•••. 1

:'io

m

:g

Ordinária

li

---

Tabela
I

lI

1

11

I

de
funções

II

I

3

11

l

Número

Séries funcionais

XI

Ordinária

11

) ........ ·" .. , . . . . . . . . . . .

XI

\

X

I Ordinária

11

I ........................ I

X

I

12
13

I ....................... ,
I
I ... , ................... 1
I
I
....................... ,

~I
61

-

I
I
I
I

I

I

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

IX I
VIII
VII

I ........................

2

I ........................

I

I

2

I ........................ 1

VIII

16

I.
I
I ........................ ,

VII

Ordinária

63/I ........................ I1
I
I
I

-

~

IX

-

Ordinária

3

I ........................

XI
-

-3-1 ....................•... 1

1

XXI

-

Ordinária

-

I

1.

XX

Ordinária

I

XIX

Ordinária

2

XVIII

Ordinária

XVII

Ordinária

I
I
M erceologista
I
I
I ........................ 1
I
I
I ........................ 1

I
~

........................ ,

I .: ......................

I ........................
I
4 I ........................
--I
12 I ........................
I
I
3.

II

I
I
I
II
I
I
I

I

, .......... ~ ...........

II ........................

-

I
I

I

I

I ........................ 1

.I
-1

Merceologista

I ........................
I
3 I ........................
--I
10 1 ........................
. I
3

13

Laboratarista

..

2

I
I
I

Ordinária

Laboratarista

-

IX I

12

I

I

--I
.

I
II

I ........................ 1

Ordinária

XXI
XX-A

~

I
XX I

XIX

~

w

"'o

ê

""
"
""

§
"'o

I

XVIII
XVII

I

I

"'
~

"'

"'
~

I

Número
Séries funcionais

de

"'

SITUAçÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I
Referência

I

Número
Tabela

funções

.

i

de

funções ~

I

I

I

Séries funcionais

I
I

1···················· .. ··
I ........................

XIII

1

I .. . .. .. ... .... .. .. .... ..

1
1

--I
3

XXI

......-..................
............ ···-··· ......

I· ........................
I

-

Ordinária

XX

-=-ordinária

XIX

Ordinária

-· .

1
1

!il

............ ····· .......

XXI

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

XX-A

I . .......................

XX

1

I

I

I ........................
I -s-/ ........................
2

I

~
"'1:1

§

T ecnologista

I

I

o

I

Tecnologista

I Tabela

MetroloAista Auxiliar

_1
1

Referência

XIX

""
"c"

~
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DECRETO N.0 15.468 --:-

DE

3

DE MAIO DE

1944

Altera as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Extranumeráriomensalista do Instituto Naqional de Cinema. Educativo, do Ministério
da Educação -e Saúde
O Presidente da República, usando de>! atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alterada"s, sem aumento de despes~, na forma da relação
anexa, as Tabelas Numéric21s Ordinária. e Suplementar de Extranumeráriomensalista do Instituto Nacional de Cinema Educativo, do Ministério da Educação e Saúde.
~
·
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições erh contrário.
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE

""
~

00

INSTITUTO NACIONAL DE CINEMA EDUCATIVO
SITUAçÃO ATUAL

Número
de
funções

I

Séries funcionais

]I
Ref~r@ncia

Tabela

I

-

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

1

Número
de
funções

l

XI
X
IX

Ordinária
Ordinária
Ordinária

-

Laboratodsta , ..........

I

XVI

Ordinária

l

Suplementar

I

1
1
1

1

I

...............
Artífice . . . . . .. .. . . . . . .
Laboratarista ..........

Artífice

I Desenhhta

I
. . . . . . . . . . . .I
I

Tabela

;;ó

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

1
1
1
1
1

~

VII

Referência

Auxiliar de Escritório

I
2

Séries funcionais

I

Auxiliar de Escritório

1
1
1

SITUAÇÃO PROPOSTA

li

XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

,.

XVI

Ordinária

de Laboratório·''.

XVI

Ordinária

I

1

I Operador Especializado

1

I Técnico

Operador

X

Ordinária

VII
VII

Ordinária
Ordinária

XVI

I

Suplementar

1

1

··-····· ···············

X

Ordinária

2

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

VIl

Ordinária

J

-

li

I

-

-

-

--

--

--

--

"'t!
o

"o
""'

o

"

"'"'co

"~
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DECRETO N. 0 15 .469 -

DE

3

DE

MAIO

DE

1944

Transfere funções das Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Divisão do Orçamento para as da Divisão do Material, aniba.s do Ministério da AS,ticultura.. .
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art." 1.° Fic2m tremS>feridas, de conformidade com a rel-.'l:ção anexa, da
TabelGJ Numérica Ordinária de Extranumeráiio-mensalista da Divisão do Orçamento para a da Divisão do :rviaterial, ambas do Depmtamento de Administração 4o Ministério da Agricultura, duas funções de auxiliar de escritório,
sendo uma. referência X e uma referênci~ VII.
Art. 2.° Ficam transferidas, de conformidade com a relação anexa, da
Tabela Numérica Suplementm- de Extranumerário-mensalista da Divisão do
Orçamentp pa-ra a da Divisão do Material, ambas do Departamento de Administração, do Ministério da• Agricultura, duas funções de escriturário, sendo
uma referência XIV e uma referência XIII.
Art. 3.0 As funções a que se referem os artigos anteriores continuarão
exercidas pelos atuais ocupantes, constantes da. relação nominal anexe.•.
Art. 4.0

ftste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

~

o

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO- DIVISÃO DO ORÇAMENTO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

,--Número

de

SITUAÇÃO PROPOSTA

li
Número

Séries funcionais

Refer~ncia

.

Tabela

funções

de

Auxiliar de Escritório

5

VIII
VII

6
8

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

31

5
6
7

6

.............. ·....... .

VIII

VII

29

Servente.

VII
VI

Ordinária
Ordinária

1
5
6

-Tabela

~

"'

"o
,.g

XI
X
IX

5
6

Servente
1

Referência

Auxiliar- de Escritório
XI
X
IX

6
6

5

Séries funcionais

funções

VII
VI

"

~

;
~

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
~~--~~~

Escritwário

Escriturário

XVIII
XV

1
1
1
2
1

Suplementar
Suplementar
Suplementar
Suplementar
SUplementar

XIV

XIII
XII

I

::::::::::::::::::::::1

1

1

XVIII
XV
XIII
XII

1

1

6

"

4'

~

m

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ~ DIVISÃO DO MATERIAL

"

o

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

"'
"'"'"
'>"
O
""
o

SITUAÇÃO ATUAL

li

Número

de

Séries funcionais

SITUAÇÃO PROPOSTA

Referência

funções

I

Tabela

li

Número
de
funções

I

Auxiliar de Escritório
1
2
'2
3

5
13

I

XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

1
3
2
3
6

-15

Séries funcionais

I Referência

Tabela

~

Auxiliar de Escritório

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

XI
X
IX
VIII
VII
[$
~

"'
"'

(0

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

-

SITUAçÃO ATUAL

Número
de
funções

II
I

Séries funcionais

I
I
I

SITUAÇÃO ATUAL

Referência

1

Número
Tabela

\

I

-

I

1

-

2

6

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

-

Séries funcionais

de
\
funções

---l·---

Escriturário
3

I

I

1

XVI
XV

Suplementar
Suplementar

3

XIII

Suplementar

3

-

1
8

I

Esc~it~áriO - - - -

......................
.......· ...............
......................

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

I
Referência

I

Tabela

>

ó
"'
XVI
XV
XIV
XIII

"'o

g"

""'

""
"'

!
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DECRETO N.O 15.470 -

223

DE 3 DE MAIO DE 1944

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranwnerário~me:nsalista
da Escola Nacional de Belas Artes, do Ministério da Educação e Saúde,
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe .confere o a!tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Árt. 1.0 :Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranume- 1
rádio-mensalista da Escola Nacional de Belas Artes, da Universidade do Brasil, '
do Minist~rio da Educação e Saúde, sete funções de assistente de ensino, referência XVII.
Art, 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 109.200,00 (cento e nove mil e duzentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação ! I · - Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS - Mensalistas, Anexo n. 0 15 ___.!. Ministério da
Educação e Saúde, do orçamento geral da União para 1944.
Art, 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 15-.471 -

DE 3 DE MAIO DE 1944

Cria funções nas Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista daS Delegadas Federais de Saúde, do Ministério da Educação e
Saúde, e dá o{ltras providências
O Presidente da República, usando da .atribuição que lhe confere o artigo 74, lf;ltra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extr~numerário
mensalista de··cada uma das Delegacias Fede,rais de Saúde, do Departamento
Nacional de Saúde, do Ministério da Educação e Saúde, uma função de esta'tístico, referência VI~.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranu~
merário, Subconsignação OS - Mensalistas, Anexo n. 0 15 Ministério da
Educação e Saúde, do orçamento geral da União para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto enti-ará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.

224

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.0 15.472 -

DE

4

DE

MAIO

DE

1944

Transfere função da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensBiista da Divisão do Pessoal para a do Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais, do Ministério da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConStituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, da Tabela Numérica Ordinária de Extranu~
merário-mensalista da Divisão do Pessoal, do Departamento de Administração, para a do Departamento Nacional de Portos, Rios e CanaiS, do Mini~
tério da Viação e Obras Públicas, uma função de prático de engenharia, refer~ncia XVI .
,
·
. Parágrafo único. A função a que se refere êste artigo continuará exercida pelo atual ocupante.
A;t. 2.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disPosições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1944,
República.

I~::s.u

da Independência e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 15.473 -

DE

4 DE MAIO DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e_ nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto~lei n,0 3 .195, de 14 .de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe K da carreira de Técnico de La-·
boratório do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, vago em virtude
da aposentadoria de Hermínia Hermsdorff ~aia, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta~Corfente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.0 Revogam~se as' dispoSições em contrário,
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1944, 123.0 da Indeperidência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 15.4 74 -

DE

4

DE MAIO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe're o artigo 74, letra a, da· Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo de Ajudante de Tesoureiro, padrão G,
da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Amazonas, do Quadro

ATOS

DO PODER
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Suplementar do Ministério da Fazenda, vago .em virtude da exoneraçao de
Oscar Lopes Gonçalves, devendo a dotação cOrrespondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam~se as disp'Õsições em. contrário.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1944, 123. 0
República .

?a

Independência e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.475 -

DE 5 DE MAIO DE 1944

Concede autorização para funcionar, como emprêsa hidro-elétrica, à Emprêsa.
Elétrica de Piedade Sociedade Anônima
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar:..
tigo 74, alínea a da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decretolei n.0 938, de 8 de dezembro de 1938, e o que requereu a Emprêsa Elétrica
de Piedade Sociedade Anônima, decreta:

Art. 1. 0 É conced.!da, à Emprêsa Elétrica de Piedade Sociedade Anônima,
com sede na cidade ·de São Paulo, Estado de São Paulo, a autorização para
funcionar de que trata o Decreto-lei n.O 938, de 8 de dezembro de 1938,
ficando a mesma obrigada, para os seus objetivos, a satisfazer' integralmente
as. exigência.s dÜ Código de Águas (Decreto n.O 24.643 de 10 de julho de
1934 ), leis subseqüentes e seus· regulamentos, so_b pena de revogação dêste
Decreto.
Art. 2.0 :Êste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dispos.ições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de maio .de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.476 -

DE 5 DE MAIO DE 1944

Renova, com alteraÇÕes, a concessão e ·autorização oUtorgadas à Prefeitura
Municipal de Rio Pardo~ pelo Decreto n.0 10.334, de 28 de agôsto
de 194·2

O Presidente da República, Usando da atribuição que lhe confere o ar.
'·t.igo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código da
Águas (Decreto n. 0 24.643, de 10 de julho de 1934), art. 5.0 do 'Decreto-lei n. 0 852, de 11 de novembro de 1938, e art. lO do Decreto-lei n.O 2. 281,
de 5 de junho de 1940, decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos
ficam renovadas em favor da. Prefeitura Municipal de Rio Pardo, ·Estado do
Rio Grande do Sul, com as alterações constantes dêste Decreto, a concessão
para transmissão e distribuição de energia elétrica no município e a autorização para aproveitamento, nâqueles serviços, de uma usina terinoelétrica, existente na respectiva sede, as quais foram outorgadas à mesma Prefeitura pelo
Decreto n. 0 10.334, de 28 de . agôsto de 1942.
131.83-7 -

Co!. de Leis -

V~l. IV

F.

15
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Parágrafo umco . A presente concessão vigorará pelo prazo de trint&
(30) anos, contados da data do registro de que trata o n.O I do art. 3.0 , e
a autorização, pelo tempo que for necessário, dentro daquele prazo.
Art. 2.0 O acêrvo da emprêsa "Usina Elétrica Riopardense" será computado no investimento, não pelo preço ajustado, com a firma Wunderlich
Irmãos, para a sua compra, mas pelo valor que pa~a êle fôr determinado
pela Divisão d.e Águas, do Departamento Nacioi~:al da Produção Mineral,
na fotm8. da legislação em vigor.
Art. 3.0
obriga-se a:

Sob pena de caducidade do presente título, a concessionária

I - Registrá-lo na referida Divisão de Águas, dentro do prazo de trinta
(30) dias, a contar de.: sua- publicação;
II Assinar o contrato disciplinar da concessão-, dentro do prazo de
trinta (30) dias, a- contar da dat:::~ em que fôr publicada a aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
III - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins
de registro, até sessenta (60) dias depois de registrado no Tribunal de
Contas.
Parágrafo único. Os prazos, a que se refere êste artigo, poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a mencionada Divisão de Águas.
Art. 4. 0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela mesma Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro
da Agricultura.
Art. 5.0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do Patrimônio da concessão em função da indústria,
concorrendo, direta ou indiretamente, ·para a producão, transformacão, transmissão e distribuição de energia. elétrica.
~
'
Art. 6. 0 As tabelas de preço da energia serão fixadas, pela Divisão de
Águas, no momento oportuao, e triem~l:nente revistas, de acôrdo com o disposto no art. 180 do Código de Águas.
Parágrafo únicó. As atuais tabelas de preço de energia fornecida pela
concessionária serão mantidas até que, pela Divisão de Águ~s, sejam determinadas as que deverão vigorar no primeiro período de tarifas.
Art. 7.0 Para a manutenção da integridade do Patrimônio; a que se
refere o art. 5.0 do preseute Decreto, será criada uma reserva, que proverá
às renovações determinadas pela depreciação ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição dessa reserva, que se denominará ('reserva de rer..ovação", será realizada por quotas especiais que incidirão sôbre
as tarifas sob forma de percentagem. Est3.s quotas serão determinadas tendose em vista a duração média do material a cuja renovação a dita reserva
terá que atender e poderão ser modificadas, trienalmente, na época da revisão das tarifas.
Art. ·8. 0 A concessionária gozará, desde a data do registro de que trata
o n. 0 I do art. 3.0 dêste Decreto, e enquanto vigorar esta· concessão, dos favores constante do Cód~go de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 9.0 O pt·esente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

v ARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15.477 -

DE 5 1JE MAIO DE 1944

A.prova projetos e orçamentos para obras no pÔr:to

de Recife

O Presidente da República, usando da atTibuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados os projetos e orçamentos que com êste baixam,
rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Portos, . Rios e
Canais, na importância total de oito milhões, quatrocentos e sessenta e cinco
mil, quatrocentos e setenta e nove cruzeiros (Cr$ 8.465. 479,00), sendo: três
milhões, trezentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e set-enta e nove cruzeiros (Cr$ 3.365.479,00) para a construção de uma carreira na ilha do Pina;
três milhões e cem mil cruzeiros (Cr$ 3.100.000,00) para instalação de inflamáveis no istmo de O linda; e dois milhões de cruzeiros ( C>S 2. 000. 000,00)
para a construção de dois armazens de emergência, no pôrto de Recife.
Art. 2.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-s~ as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça. Lima.

DECRETO N. 0 15.478 -

DE 8 DE MAIO DE

194~

Transfere, de um.as para outras Tabelas, funções das Tabelas Numéricas Ordinárias e Suplement.eres de Extranumerário-mensalista das Diretorias
Geral e Regionais, do Departame.nto dos Correios e Telégrafos, do Ministério da lTh;ção e Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica tr~nsfmida, da Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da Diretoria Regional de Botucatú para a Tabela Numérica Ordinária de Exb·anumerário-rnensalista da Diretoria Regior;al Of6
Campanha, a seguinte função:

Auxiliar de Tráfego

1. ······ .............. .

XI

1

Art. 2.° Fica transferida, da Tabela Numérica Ordinária Regional do
Distrito Federal para igual Tabela da Diretoria Geral, a seguinte função:

Motorista

1 .. ····· .................. ·······
1

XIII
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Art. 3.° Ficam transferidas, da Tabela Numérica Ordinária da Diretoria Regional de Juiz de Fora para igual Tabela da Diretoria Regional do.
Espírito Santo, as seguintes funções:
Agente Auxiliar

2........... ... . . . . . . . . . .. . .. . .. .

li

'2
Art. 4.0 Ficam transferidas, da Tabela Numérica Ordinária da Diretoria
Regional de' Minas Óer3i$, para igua~ Tabela da Diretoria Regional de Campanha, as ' seguintes funções: ·
Agente Aux_iliar

v

2................................
3 ........................... ,....

IV

4 ............. ,...................
...........................

III
II

~

42
Guarda
2..... .......... .................

7,...............................

VI

v

9

Telegrafista

1................................
1................................

VIII

VII

2
Telet,rafista Auxiliar
2 .....•..........................

VI

2
Trabalhador

2.......... ...... .........

IV

2................................

III

4

Art. s.o Ficam transferidas, da Tabela· Numérica Ordinária da Diretoria
Regional de Minas Gerais para igual Tabela da Diretoria Regional de Diamantina, as seguintes funções:

Agente Auxiliar

1........ ........... .............

v

3 .......... : .·......... :. . . . . .. .. .

IV

23................................

Il

4....................... .........
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Guarda

4..... .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .
4....... .. . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . .
10 ... ··-·....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII
VI

v

18
Telegrafista

1................................

VII

1

Trabalhador

4 ............................... .

IV

Praticante de Tráfego

1 .............•...................

1..................... ... . . . . . . . . .

VI

v

2
Art. 6.° Ficam transferidas, da Tabelas Numérica Ordinária da Diretoria Regional de Minas Gerais para igual Tabela da Diretoria Regional
do Espírito Santo, as seguintes funções:

Agente-auxiliar

1................................

II

7
Art. 7.° Ficam transferidas, da Tabela Numérica Ordinária d€t Diretoria
Regional de Minns Gerais para igual Tabela da Diretoria Regional de Juiz
de Fora, as seguintes funções:

Agente Auxiliar

1................................

1. ......................... , . . . . .

23 ...............................

IV
III
II

25
Guarda

3 ............................... .

VI

3

Trabalhador
2 .....................• , . . . •• • . • .

2

IV
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Art. 8.0 Ficam transferidas, da Tabela Numérica Ordinária da Diretori~B~
Régional ,de Minas Gerais para igual Tabela da Diretoria Regional de Uberaba, as seguintes funções:

Agente Auxiliar

3................................

lli

15·................................

11

18
Carteiro

1................................

v

1
Guarda

3................................

v

l

Telegrafista

i. ...................... ,........

VII

1
Telegrafista Auxiliac

2................................

VI

2
Ai't. 9.0 Ficam transferidas, da Tabela Numérica Ordinária da Diretoria
Regional de São Paulo para igual Tabela da Diretoria Regional de Botucatú,
.as seguintes funções:

Agente Auxiliar

1. .,. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .
1..,.............................

3................................
7................................

36.......... ... . . . . .. .. .. ..... . .. .

VI
IV

v

lli

11

48
Carteiro

!................................

IV

1

Telegrafista
1.... ... .. .. ... ..................

!................................
2

VI11

VII
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Art. 10. Fica transferida, da Tabela Numérica Suplementar da Diretoria.
Regional de São J;"aulo para a Tabela Numérica Ordinária da Diretoria Regio:nal de Botucatú, a seguinte função:
Auxiliar do Tráfego

1......................... .. . . . . .

XI

1
Art. 11. Ficam transferidas, da Tabela Numérica Ordinária da Diretoria
Regional de São Paulo para igual Tabela da Diretoria Regional de Rib~irão
Preto, as seguintes funções: ·

Agente

1................................

VII

1

Agente Au:riliac

1................................

VI

6................................

v

14 ............. :..................

lV

18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III

n................................

rr

111
Carteiro

1................................

6.............. .. .. . . . .. .. . . .. . . .

VI

!V

7
Re.diotelegraiista·

1....... .. . . . . . . . . ... . .. . . .. . . .. .

XIU

1

Telegrafista
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2................................

VIII

VII

3

Auxiliar de

Tráfe~o

1................................

IX

1

Art. 12 . As funções a que se referem os artigos anteriores continuarão
preenchidas pelos seus atuais ocupantes, cujos nomes constam da relação .anexa.
Art. 13. Êste. Decreto entrará em vigor em 1 de maio de 1944.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lime.
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DECRETO N. 0 15.479 -

DE 8

DE

MAIO

DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto~
lei n. 0 5 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo de Ajudante de tesoureiro (Diretoria· Regional dos Correios e Telégrafos de Sã·o Paulo) padrão H, do Quadro IH --: Parte Suplementar - do . Ministério da Viação e Obras Públicas,'
vago em virtude da demissão de Astrogildo Alve::;, devendo a dotação correspondente atender ao provimento de cargos vagos' criados pelo Decreto-lei número 4. 645, de 2 de setembro de 1942,

Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça· Lima.

DECRETO N. 0 15.480 -

DE

8 de MAIO DE 1944

Declara de utilidade pública dois lotes de terreno situados na praia de São
Cristóvão, para desapropriação pela Superintendência do Pôrto do· Rio de
janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e de acôrdo com os arts. 5. 0 , alínea h, e 6. 0
do Decreto~lei n.0 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Artigo único. São de utilidade pública, para desapropriação pela Superintendência do Pôrto do Rio de Janeiro, dois lotes de terreno de acrescidos
de marinha, situados na praia de São Cristóvão, atrás dos armazéns ns. 22,
22-A, .23 e 23-A do pôrto do Rio de Janeiro, com a área total de 13.535,50
metros quadrados cada um, de propriedade de "The Lancashire General In~
vestment Company. Limited", os quais estão representados na planta que com
êste baixa, assinada pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento
de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas e são· necessários
ao plano de expansão do referido pôrto. ·
.
Rio de Jarieiro, 8 de maio de 1944, 123:0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 15.481 -

DE

8 DE MAIO DE 1944,

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a favor da Estrada
de Ferro Central do Brasil, quatro áreas de terrenos, em Lima Duarte Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo. 74; letra a, da Constituição, e de acôrdo com o Decreto~ lei n. 0 3. 365, de 21
de junho de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam declaradas de utilidade pública, a fim de sererrl adqui.
ridas, mediante desapropriação judkial ou por via amigável, pela Estrada de
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Ferró Central do Brasil, quatro áreas de terrenos pertencentes a 'Nominato de
Paiva Duque, no total de 38.777,85 m2, necessárias ao trecho de linha férrea, pátio.- da estação e triângulo de reversão de Lima Duarte Estado de
Minas Gerais.
·
Art. 2.0 Em conseqüência dessa desapropriação, ficam aprovadas as
plantas ns. 52, 54, 57 e 58, de 1942, da Assistência Técnica da 3.a Divisão
da Estrada de Ferro Central do Brasil, referentes às áreas desapropriadas,
plantas que Com êste baixam, rubricadas pelo Diretor da Divisão. de Orçamento
do Departamento de -Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 3.0 A de-sapropriação a que se refere o presente Dec:reto é declarada
de caráter urgente para os efeitos do art. 15 do DecretoMlei n. 0 3.365, .de 21
de junho de 1941 .

Art. 4. 0 ·Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.482 -

DE

8

DE

MAIO

DE

1944

DeClara caduca a autorização outorgada ao cidadão brasileiro José Novita
Filho pelo Decreto n. 0 10.799, de 11 de novembro de 1942, para pesquisar jazidas 'de rochas betuminosas e piro-beturninosas classe IX
- no municÍpio de. Caçapava, Estado de São Piaulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 0 1. 98,5,
de 29 de janeiro de 1940 e 3. 236, de 7 de maio de 1941;
Considerando haver o cidadão brasileiro José Novita Filho; em petição
de 17 de março- de 1944, dirigida ao Conselho Nacional do Petróleo, declarado
desistir de prosseguir nas pesquisas que lhe outorgara o Decreto n.O 10.799,
de 11 de novembro de 1942; r
Conside::-ando que essa desistência importa no abandono das pesquisas
e, portanto, na caducidade da Tespectiva autorização, cpnforme dispõe o artigo 24 do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de janeiro de_ 1940 (Código de
~inas), decreta:
Art. 1.° Fic.8. declarada caduca a autorização outorgada pelo Decreto
n. 0 10.799, de 11 de novembro de 1942, ao cidadão brasileiro José Novita
Filho, pam pesquisar jazidas de rochas betu.minosas e piro-betuminosas em
uma área de 31 O hectares (trezentos e dez hectares), em terraS de domínio
privado,· situadas na Chácara Santos, município de Caçapava, Estado de
São Paulo:
Art. 2.0 Revogam-se

as

disposições em contrário.

Rio de Janeir'o, 8 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre .Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0 15.483 -

DE

8

DE

MAIO

DE

1944

Altera a Te.bela Nur.Jérica Ordináâa de Extranumerário-mensalista do Colégio Pedro li - Externato, do Ministério da Educação e Saúde, e dií.
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, ·a Tabela
Numérica Orclináda de Extranumerário-mensalista do Colégio Pedro II_ Externato, do Ministério da Educação e Saúde;
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 37 .SOO,OO (trinta~ sete mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Con~ignaç5o II - Pessoal Extranumerário, Sub.:::onsignação 05 ~ Mensalistas, do Anexo n.0 15 - Ministério
da Educação e Saúde, do orçamento geral da União para 1944.

Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro.- 8 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 15.484-DE 8

DE MAIO DE

1944

Aprova o Regzmento do Serviço Nacional de Lepra do Departamep_to Nacional
de Saúde

REGIMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE LEPRA
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1. O Serviço Nacional de Lepra (S.N .L.), Órgão integrante do
Departamento Nacional de Saúde (D.N .S.), tem por finalidade:
0

I - orgflnizar, em todo o país, o plano de combate à lepra, constituindose em centro orientador, coordenador e fiscalizador das atividades dos serviços público::; e privados empenhados nessa campanha, e, ainda, em órgão
realizador da parte que, no programa fixado, tocar à administração federal;

II - realizar estudos, inquérito:,; e investigaç5o sôbre a lepra;
IH prestar assistência técn~ca e material às organizações públicas e
privadas, delimitando~lhês o campo de ação;
IV opinar sôbre a organização de quaisquer serviços de combate à
lepra no país e bem assim sôbre regulamentos e regimentos que c~idem
dO assunto; e
V - procurar padronizar, respeitadas as características regionais', as organizações públicas e privadas de luta contra a lepr&, em todo o país,, unifonni.zando~lhes os trabalhos e modelos de serviços, elaborando para isso as
neçessárias instruções,

CAPíTULO !I
DA
0

Art. 2.

ORGANIZAÇÃO

O S.N.L. cornpree.nde:

Seçf.io de Epidemiologia (S. E.)
Seção de Organização e Contrôle ( S, O. C.)
Seção de Administração ( S . A. )
Art. 3.0 As S.E. e S.O.C. serãO chefiadas por técnicos em leprologia
designados pelo Diretor GersJ do D. N. S., mediante indicação do Diretor do
Serviço.
Art. 4. 0 A S. A. terá ·um chefe escolhido e designado pelo Diretor do
Serviço mediante aprovação do Diretor Geral do D.N.S.
Art. 5.0 O diretor do Serviço terá um secretário po1' êle designado.
Art. 6.0 Os Órgãos que integram o S, N. L. funcionarão perfeitamente
CoOl'denados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do Diretor.

CAPíTULO IH
DA COMPETENCIA DOS ÓRGÃOS
0

Art.

7.

I -

realizar:

À

S.E. compete:

a) o censo de leprosos e de seus cornunicantes, procedendo, em casos
especiais, à sua revisão;
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b) o censo imunológico, diretamente ou por intermédio dos serviços estaduais, padronizando o material empregado e as normas para a leitura dos
resultados;
c) a avaliação dos trabalhos antilepró'ticos realizados por entidades públicas e particulares, em todo o território nacional;
d) inquéritos, investigações e estudos sôbre a epidemiologia, profilaxia e
terapêutica da lepra;
e) em casos especiais, a vigilância dos comunicantes;
li manter sempre atU8.1izados os dados relativos à incidência da
lepra em todo o país;
III manter entendimentos com a~ autoridades empenhadaS no combate à lepra, a fim de obter:

a)
b)
c)
d)

a
a
a
a

revisão periódica do censo;
regularidade dos réexames;
vigilância dos comunicantes;
realização de pesquisas sôbre_ problemas de leprose;

IV - determinar e classificar os focos de lepra e sua distribuição geográfica no país;
V - elucidar diagnósticos compulsOriamente e quando solicitada por entidades públicas ou particulares e por médicos clínicos notificadores de caso
de lepra;
VI - promover o desenvolvimento da cultura de plantas anti-lépricas, em
todo o· país, solicitando, para êssf3 fim, a colaboração dos órgãcis oficiais de
agricultura;
VII - cooperar:
a) com o Serviço Federal de. Bio-Estatística, na esfera das suas atividades, no que disser· respeito à lepta;
b) com os serviços oficiais e particulares no estudo de questões de alcance práticO para a eficiência -da campanha contra o mal de Hansen;
c) na organização e realização de cursos de 1eprologia;
VIII - organizar e m~nter atualizado o fichário central de todos os· leprosos e de seus comunicantes, em todo O· país;
IX - padronizar fichas, boletins, mapas, relatórios, modelos para uso nos
serviços públicos e particulares de combate à lepra, e preparar as respectivas
instruções;
X -

elaborar:

a) instruções técnicas sôbre a epidemiologia, profilaxia, diagnóstico, clínica e terapêutica da lepra;
b) manter sempre atualizadas resenhas técnicas relativas à luta contra a
lepra, divulgando com a precisa exatidão e documentadamente as novas aquisições científicas, tornando claras as· possibilidades de sua aplicação prática e
dando notícia dos resultados obtidos .com essa aplicação;
XI - emitir parecer sôbre matéria atinente à finalidade da Seção;
XII - publicar e estimular· a- publicação de trabalhos· Sôbre leprologia e
assuntos afins;
XIII - publicar um boletim, trimestral, sôbre leprologia;
XIV - orientar a escolha de obras sôbre leprologia e matérias afins a
serem adquiddas para o Serviço.
Art. 8.0 À S. O. C. compete:
I ~ orientar:
a) as organizações :RÚblicas e particulares emPenhadas na campanha contra a lepra, coordenando suas atividades;
.
.
b) a elaboração de filmes, cartazes, folhetos· e publicações referentes à
campanha contra a lepra;
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li -

fiscalizar:

a) todoS os serviços e estabelecimentos públicos e particulares encarregados de quaisquer atividades na luta contra a lepra;
b) a execução de projetos de novas construções, remodelações, adaptações
e instalações relacionadas com o desenvolvimento da ação contra a lePra;
c) a aplicação das verbas concedidas pela União a entidades oficiais ou
particulares destinadas aos serviços de combate à lepra;
III verificar se ás instituições qUe recebem auxílios concedidos pelo
Govêrno Federal cumprem as exigências feitas pela autoridade competente re~
lativament~ a êsses auxílios;
IV padronizar as organizações oficiais e particulares de luta contra a
lepra em todo o país, respeitadas as características regionais;
V uniformizar e simplificar os trabalhos das organizações oficiais e
particulares e elaborar para isso as necessárias instruções;
VI -

planejar e organizar:

a) fichas, boletins, mapas e modelos de relatórios para uso seu e dos
liStabelecimentos de combate à lepra, 'e preparar as necessárias instruções;
b) _exp osições e demonstrações relacionadas com as atividades do S. N. L.;
1

VII - determinar tipos de estabelecimentos destinados à campanha con·
tra a lepra;
. VIII - apresentar anteprojetos de novas construções, remodelações, adap·
tações e instalações relacionadas com o desenvolvimento da ação contra a
lepra;
IX -

cooperar:

a) com a Divisão de Obras do Departamento de Administração do Mi~
nistério da Educação e Saúde, na organização de projetos e plantas padrões
para colônias, sanatórios,, hospitais, a!lilos, preventórios e dispensários des~
tinados à campanha conLTa a lepra;
b) com o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e com o Serviço
Nacional de Educação Sanitária na esfera das respectivas ativida'des;
c) com os serviços oficiais e particulares no estudo de questões de al·
cance prático para a eficiência da campanha contra o mal de Hansen;
d) na organização e redização de cursos de leprologia;
X -

·opinar sôbre:

a) projetos para construções, remodelações, adaptaçõea e instalações de
estabelecim.entos destim:dos à ação contra a lepra, no país;
b) a conveniência de construção, instalação, localiZação ou funcionamento
de estabelecimentos destinados às atividades do programa contra a lepra;
c) a organização de serviços de combate à lepra, rêvendo códigos, regu~
.lamentos e regimentos;
d) a conveniência e oportunidade de iniciativas privadas em prol de insti·
tuições interessadas em cooperar na luta contra a lepra;
e) as subvenções concedidas pela União, a instituições de assistência- aos
lázaros e defesa contra a lepra, bem como au:<Ílios a serviços oficiais com a
mesma finalidade;
f) a conveniência da exibição, ao público, de filmes e cartazes _relaciona·
dos com a. campanha contra a lepra;
XI - estabelecer normas para a eficiente fiscalização dos serviços destinados à campanha contra a lepra;
XII -

promover:

a) medidas para a hospitalização de doentes que necessitem internamento,
o asila'mento, em preventórios, de crianças comunicantes;
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b) a'-montagem, em todo o pais, do armamento anti-leproso, de acôrdo
com as necessidades do combate à lepra;
c) o preparo. técnico de pessOal necessário ao desenvolvimento eficiente
da campanha contra a l~pra;

XIII - manter entendimentos com as autoridades sanitárias estaduais
e municipais para o recambiamento de leprosos que sem licença passem de um
Estado para outro;
XIV - combater o Charlatanismo;
XV - prestar às organizações oficiais e particulares assistência material
e técnica;

XVI . :. . __ emitir parecer sôbre licença ou cassação de licença para o fu_ndonamento de estabelecimentos destinados ao asilamento ou isolamento, tratamento ou vigilancia 4e leprosos e internamento de Seus comunicantes, como:
a) leprosários (colô-nias, sanatórios, hospitais, asilos);

b) di.spensários (especializados ou mistos) ;
c) preventórios (educandários, asilos, aprendizados, granjas e pupileiras);

XVII - fazer o cadastro e o registro de tôdas as organizações empenhadas na campanha contra a lepra ,
Art. 9.0 À S. A. compete promover as mediçlas preliminares necessárias à administração de pessoal, material, orçamento e comumcaçoes a carg•J
do Serviço de Administraçãà do D . N , S . , com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada, observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo .
CAPiTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 10.

Ao Diretor incumbe:

I - orientar e coordenar as atividades do S.N .L.
II - despachar pessoalmente com o Diretor Geral do D.N .S.;
III -

baixar portarias, instruções e ordens de serviço;
comunicar-se diretamente, sempre que o interêsse do serviço o exigir, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os Iv:Iinistros de Estado.
caso em que deverá fazê-lo por. intermédio do Diretor Geral do D .N. S.;
V - submeter anualmente ao Direto.r Geral do D, N. S. o plano de trabalhos do Serviço;
VI - inspecionar pessoalmente, pelo menos uma vez por ano, e mandar
inspecionar com a freqüência necessária, os serviços públicos e particulares de
combate à lepra;
VII - apresentar, ao Diretor Geral do D. ~. S,, mensalmente, um boletim dos trabalhos realizados e, anualmente, relatório das atividades do serviço;
VIII - elogiar e aplicar penas disciplinares ao pessoal, inclusive a de
suspensão até 15 dias, e propor ao Diretor Geral do D. N. S; a aplicação
de penalidade que exceder de sua alçada;
IX - determinar a instauração de processo· administrativo;
X opinar em todos os assuntos relativos a atividades da repartição
dependentes de solução de autoridades superiores, e resolver os demais, ouvidos os órgãos competentes do serviço;
·
XI - reunir periàdicamente os chefes de Seção para discutir e assentar
providências relativas aos serviços e comparecer às reuniões para as quais
tenha sido convocado pelo Diretor Geral do D. N. S.
IV -
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XH determinar ou autorizar a execução de serviço externo;
XIII organizar, conforme as necessidades do serviço, turno de trabalho com horário especial;
XIV antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho;
_
XV propor ao Diretor Geral do D. N. S. providências necessáriaS
ao aperfeiçoamento dos serviços;
XVI - movimentar, de- acôrdo com a conveniência do serviço, o pessOal
lotado no S.N.L.;
XVII - admitir e dispensar, na forma da legislação, o pessoal extranu·
merário;
XVIII - designar e dispensar os ocupantes de funções gratificadas e os
seus substitutos eventuais;
XIX - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe fôr diretamente subordinado e aprovar a dos demais servidores;
XX - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
diretamente subordinados:
XXI - manter estreita colaboração com os demais órgãos do D.N .S.;
XXII promover reuniões de técnicos em leprologia, tendo em vista
o interêsse e as finalidades do S. N. L.
Art. 11. -

Aos chefes de Seção incumbe:

dirigir e fiscalizar os trabalhos da seção;
II - distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr subordinado;
III orientar. a execução dos trabalhos e manter a coordenação entre
os elementos componentes da seÇão, determinando as normas e métodos. que
se fizerem aconselhávets;
IV - despaChar pessoalmente com o- Diretor do Serviço;
V apresentar, mensalmente, ao Diretor um -boletim dos trabalhos da
Seção e, anualmente, um <elatório dos trabalhos realizados, em andamento
e planejados;
VI - propor 'ao Diretor medidas convenientes à boa marcha dos trabalhos;
VII - responder às consultas que lhes forem feitas por ·intermédio do
Diretor, sôbre assuntos que se relacionem com as suas atribuições;
VIII - distribuir o pessoal' âe acôrdo .com 2t conveniência do serviço;
IX - expedir boletiris de merecimento dos funcionários· que lhes forem
diretdmente subordinados;
X organizar e submeter à aprovação do Diretor a escala de férias
do pessoal que lhes fôr subordinado, bem como as altP.rações subseqüentes;
XI aplicar penas disciplinares de advertência e repreensão, aos seus
subordinados, e propor ao Di.retor ·a aplicação de penalidade que escape à
sua alçada;
XII velar pela' disciplina e manutenção do ·silêncio nos -recintos de
trabalho;
xnr - inspecionar serviços e atividades oficiais e particulares relacionadas com as seções, quando assim determinar o Diretor do Serviço; e
XIV- contribuir para as publicações do S.N.L. com trabalhos técnicos
selecionados, de sua autoria e da autoria de seus subordinados, os quais ex. pressem os resultados das atividades da séção, ou traduzam comunicações,
estudos, observações ou contribuições dos métodos e meios de combate à
lepra.
I -

Parágrafo único. As atribuições dos itens XIII e XIV não
ao chefe da S.A.
Art. 12 .

s~

referem

Ao secretário do Diretor incumbe :

atender as pess.oas que procurarem o Diretor, encaminhando-as ou
I
dando a êste conhecimento do assunto a tratar;

-ATOS DO PODER EXECUTIVO

II - .represe:n:tar o Diretor, quando para isso f8r de·sighado;
ill - ·rédigir a correspondência pessoal do diretor.
Art. 13.. Aos demais servidores, sem funções especificadas neste Regi~
!Sllento, -incum.b_e ·executar .os trabalhos que lhes foreffi. determinados pelos
teus .superiores imediatos.

CAPíTULO

V

DA LOTAÇÃO

Art. 14.

O S.N .L. terá lotação aprovada em decreto.

Parágrafo único. Além dos funcionários constantes da lotação, o S. N. L.
poderá ter pessoal extranumerário.

CAPITULO

VI

DO HORÁRIO

Art. 15. O horário normal de trabalho do S. N. L. será fixado pelodiretor:, respeitado o número de horas semanais ou mensais estabelecido para
o Serviço PúMico Civil.
Art. i16, O horário do pessoal designado para serviço externo será es-tabelecido ·de acôrdo com as. exigências dos trabalhos, observado o mínimo de
horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço PúbliCo Civil, sendo a
freqüência apurada por meio de boletins diários de produção.
Art. 17, O diretor do S.N .L. não fica sujeito a ponto, devendo, pow
rém, observar o horário fixado.

CAPíTULO

VII

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art, 18. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impediw
mentes eventuais, até 30 dias:

I - o ·diretor do S. N. L., pelo chefe de seção, designado pelo diretor
geral do D. N, S., mediante indicação do diretor do serviço;
II - os chefes de seção, por funcionários designados pelo diretor do ser~
viço.
Parágrafo único. Haverá sempre servidores previamente designados para
as substituiçôés de que trata &ste artigo.

CAPÍTULO

Vlll

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19, Media:nte instruções de serviço do Diretor do S.N.L., as se~
ções poderão desdobrar-se em turmas.
Art.. 20. Os servidores do S . N. L. não poderão fazer publicações, con~
ferências ou dar entrevistas sôbre assuntos que se relacionem com a orientação .-técnica ou administrativa do Serviço, sem autorizaÇão, escdÍ:a, do diretor.
Art. 21. A juízo do diretor, poderão ser incluídos em publicações d-o
S. N. L. trabalhos relevantes de técnicos estranhos ao mesmo, quando se r e~
ferirem a assuntos relacionados com as suas atividades.
Art. 22 . Trabalhos realizados no ·s. N. L. poderão ser publicados em
revistas científir.as nacionais que não sejam editadas pelo D.N .S. e em es~
131.837 -

Co!. de Leis -

V oi. IV

F. 16
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trangeiras, desde que tenham, como subtítulo, a expressão "Trabalho do Serviço Nacional de Lepra (BRASIL)", e a publicação tenha sido autorizada
pelo diretor do serviço.
Art. 23. O pessoal do Serviço é obrigado a trabalhar em qualquer ponto
do território nacionaf para onde fôr designado e sob regime de tempo integral, quando assim o exigirem as necessidades do serviço, ·a critério do di~/
retor do S.N.L.
Art. 24. São os técnicos obrigados a relatar, resumidamente, em diários,
suas atividades e bem assim as ocorrências de interêsse do serviço, enviando-as,
semanalmente, aos seus respectivos chefes, que as submeterão, quando as
julgarem oportunas, à apreciação do diretor do S. N. L.
DECRETO N.O 15.485 -

DE

8 DE MAIO DE 1944

Extingue cargos exCedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos 2 (dois) cargos da classe G, da carreira de
Escriturário, do Quadro Permanente, do Ministério da Guerra, vagos em
virtude da demissão de Gabriel Críslio Ribeiro Fra,nco e da nomeação para
outro cargo de Sebastião Stelis de Castro e Q.osta, devendo a dotação .correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do inesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
DECRETO N.O 15.486 -

DE

8 DE MAIO DE 194;4

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, '-decreta:
Art. 1.° Fica Suprimido 1 (um) cargo da classe G, da carreira de Dactilógrafo, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vago em virtude
da exoneração de" N azar é Braga Peixoto, devendo ã. dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo
Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
uETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DE 8 DE MAIO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Ar~
senal de Guerra General Câmara, do Ministéri? da Guerra, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição q'ue lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade..,com a: relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de ÉxtÍ'anumerário-mensalista do Arsenal de Guerra General Câmara, da Diretoria do Material Bélico do Exército, do Ministério
da Guerra.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na impo.rtância de Cr$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos cruzeiros) anuats1
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação· Il - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n.0 17 - Ministério da
Guerra, do orçamento geral da União para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N.0 15 .488 -

DE 8 DE MAIO DE 1944

Transforma funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerãrto.mensaJista do Estabelecimento de Subsistência Militar da s.a Região Militar, do
Ministério da Guerra
O Presidente da República, usando da atribuição rque lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam trarisformadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário·mensalista do Estabelecimento de Subsistência Militar da 8. 8 Região Militar, da Subdiretoria de Subsistência dó Exército, da Diretoria de Intendência do Exército, do Ministério da Guerra, em duas funções de contabilista·auxiliar, sendo uma referência XIII e uma referência XII, duas funções
de amanuense-auxiliar, referências XIII e XII.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123-.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.0 15.489 -

DE

8

DE MAIO DE

1944

Cria, com duas funções de praticante de escritório, referência V~, uma Tabela
Numérica de Extranumerário-mensalista, para a Auditoria da 7.a Região
Militar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, com duas funções de praticante de escrit6rio, referência VI, a Tabela Numérica de Extranumeário-mensalista da Auditoria da
7.8 Região Militar, do Ministério da Guerra
Art. 2.0 A despesac om a execução dêste Decreto correrá à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignaçãn 08 - No v as admissões, etc., do respectivo orçamento.
Art. 3.0 O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 8 d"e maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N .0 15 . 490 -

DE

8

DE MAIO DE

1944

Autoriza a Companhia Mineira de Eletricidade a instalar um novo grupo turblna-gerador, de 1. 700 kV A, na usina de sua propriedade, denominada "Pa.
ciência", no município de Matias Barbosa, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, u::~auuu da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constitui:;:ão, e nos têrmos dos arts. 1.0 e 2.0 do Decreto-lei
0
n, 2, 059, de 5 de março de 1940, e
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Considerando que a ,medida de que trata o presente Decreto, requerida
pela Companhia Min'eira de Eletricidade, foi julgada conveniente pelo Con~
selho Nacional de Águas e Energia Elétrica,
Decreta:
Art. 1.0 A Companhia Mineira de Eletricidade, CQm sede em Juiz de
Fora, concessionária dos serviços públicos de fôrça e luz dos municípios de
Juiz de Fora, M;ltias Barbosa, Mar de Espanha, Guarará e Bicas, todos no
Estado de Minas Gerais, fica autorizada a instalar um novo grupo turbina-gerador de 1. 700 kVA, na usina denominada "Paciência", situada à margem do
rio· Paraibuna, município de Ma tias Barbosa, Estado de Minas Gerais.

Art. 2.0 Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada
·obriga-se a:
I Registrar êste título na Divisão de Águas, do Departainento Nacional da Produção Mineral (Ministério da Agricultura), dentro de trinta (30)dias, a partir da sua publicação.
·
II - Apresentar à mesma Divisão de Águas os estudos, projetos e orçamentos respectivos, assim como iniciar e concluir as obras nos prazos que
forem determinados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3.o :itste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, reva-gadas as disposiçÇes em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ds
~epública.

GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 _15 .491 -

DE 8 DE MAIO DE 1944

Outorga à Prefeitura Municipal de Barra Mansa concessão para disttibu1r
energia elétrica na vila de Amparo e dá outras providências
O Presidente da República, us8lndo da atribuição que lhe confere O
art. 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 5.0 do Decreto-lei
n. 0 852, de 11 de novembro d~ 1938, e
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica julgou
€Onveniente 6.'9 medidas requeridas pel;3. interessada, decreta:
Art. 1.° Fica outorgada à Prefeitura Municipal de Barra Mansa conce::!'•
aão para distribuir energia elétrica na vila de Amparo, município de Barra
Ms.'Ilsa, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.0 A fim de que possa realizar os serviços públicos decorrentes
tla concessão mencionada no artigo anterior, a Prefeitura Municipal de Barra
Mansa fica autorizad~ a construir uma linha de transmissão entre a usina do
Turvo, de proprieds.•de da Companhia de Carris, Luz e Fôrça do Rio de JaIJ:eiro, Limitada, e a vila de Amparo, no município de Barrao Mansa, sob a
tensão noininal de seis mil e seiscentos (6.600) volts.
Art. 3.0 O fornecimento de energia à vila de Amparo reger-se-á por con-trat-o entre a Prefeitura ·Municip&l de Ba-rra Mansa e ~ Companhia de Carris,
Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada, e será medido e entregue na Usina
do Turvo pelo preço adotado no Serviço Estadual, baseado na carga máxima
e Consumo verificados.
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Art. 4.0 • Sob pena de. caducidade da presente concessão,, a interessada
a:

obriga~se

I - Registmr êste título na Divisão de Águas, dentro de trinta (30)· diM,
ap6s a sua publiCação.
II - Apresentar, em três (3) vias, dentro do prazo de seis (6) meses,
contados a partir da data do registro dêste Decreto na Divisão- de- Aguas-:
a) projeto detalhado da linha de transmissão, com o· respectivo orçamento;
b) projeto detalhado da rêde de distribuição, com o. respeptivo orçarmenta.

III · - Assinar o contrato disciplinar da concessão, dentrQ·· do_ prazo de
trinta (30) dias, contados de data em que fôr publicada a aprovação· da.
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IV - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas:; para os' fip.s.
de registro, dentro de ses'senta ( 60) dias, que se seguirem ao. reg,istro da•
mesmo no Tribunal· de Contas.
V - Iniciar e_ conclúir as obras nos prazos que forem determinados pelo.
Ministro da Agricultura,
Parágrafo único. Os pra-zos a que se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida s Divisão. de Águas,_.
do Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 5. 0 A minuta do contrato disciplinar destS~ concessão· será·· pr'eparada..
pela referida Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agri.!.
cultura,
Art, 6, 0 A presente concessão vigora'l'á pelo prazo de trinta ( 30) anos,
contados da dat~ do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas,
Art, 7.0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão, em função da indústria,
concorrendo, direta ou indiretamente, p~·ra a transmissão, trB~nsformação e distribuição de energia elétrica.
Art. 8.0 As tabelas de preço de energia a sei' distribuída.. na- vila·· de·
Amparo serão fixadas pela Divisão de Águas, no momento: oportunoi e trie·
nalrnente revistas de a<cÔrdo com o disposto no art. 180 do Código de Águai,
Art. 9.0 Para a manutenção da integridade do patrimô.ni'o,- a que se
rl'!fere o art. 7. 0 , dêste Decreto, será criada- uma reserva, que· proverá àsrenovações, determinadas pela· depreciação ou impostas por acidentes,
Parágrafo único. A constituição dessa reserva que se denomina "reserva
de renovação", será realizada por quotas especiais que incidirão sôbre as
tmifas sob forma de porcentagem. Estas quotas serão determinadas tendO-se
e.m vista ~ duração média do material a cuja renovação a dita· reserva terá_ que
atender e poderão ser modificadas, trienalmente, na época d~· reviSão das ta..;.
rifas.
Art. 10.· A concessionária gozará, desde a da.ta do regiStro dé que tratao artigo 6.0 , e enquanto vigorar esta concessão, dos fwores consta-ntes do CÓ.;
digo de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente Decreto entra em vigor na
revogadas f.•s disposições em contrário.

dat~ · de

sua· publicação,

Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
Apol~nio

Sa.lles •
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DECRETO N. 0 15.492 -· DE 8 DE MAIO DE 1944

Autoriza a Companhia N acionai' de Estamparia, com sede em Sorocaba, no
Estado de São Paulo, a ampliar as {n.stalações das suas usinas hidr'oelétricas
Batista e Pilar, situadas no rio· Turvo, em Pilar, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74; alínes a, da Con&tituição, e Ílos têrmos dos arts, 1.0 e 2.0 do Decretolei' n. 0 2·.0'59; de 5 de março de 1940, e
Considerando. que as· medidas· de· que trata o presente Decreto, requeridas
pela Companhia Nacional de Estamparia, fóram julgadas convenientes pelo
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétric~, decreta:
Art, 1.0 A Companhia N Slcional de Estamparia, com sede em Sorocaba,
no. Estado de São Paulo, fica autori:isda a:
I Ampliar as instalações hidráulicas comun& às suas usinas Batista e
Pilar, no rio Turvo, mediante· a construção duma barragem de acumulação, a
montsnte da atual e com um vertedouro na cota de 714,5 m, e das respectivas
obras complementares,
II - AUmentar a altura de queda bruta média da mencionada usina Batista, de 31 m para 32 m, a fim de permitir a utilização da plena carga das
turbinas já instalads.'S e construídas para funcionar com a queda de 32 m.
III - Construir uma tubulação forçada independente pa•ra o 2.0 grupo
gerador, de L 700 HP de potência nominal, já instalado na mesma usina Bar
tista, de modo a permitir, pelo seu funcionamento em pamlelo com o 1.0 grupo,
um aumento correspondente na descarga máxima de derivação dessa usina.

Art. 2.0 Sob pena de caducidade da presente autorização a; interessada
obriga-se a:
I - Registrar êste título na Divisão de Águas, do Departamento Nacional
da Produção Mineral ('Ministério da Agricultura), dentro de trinta (30) dias,
a partir da sua publicação,
11 - Apresentar à mesma Divisão de Águas, dentro de 60 dias, os estudos,
projetos e orça-mentos respectivos, bem como iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem deterlllinados pelo Ministro da Agricultor~.

A.rt. 3._0 · O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.·
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1944, 123;0 da lndependêncifl e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio SaJies.

DECRE'l'O N .0 15.493 -

DE 9 DE MAIO DE 1944

Aprova a nova redação dos incisos 11 e 12 do att. 32 do Regulamento de
Administração do Exército
O Presidente da República;·. usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art, 1.° Fica aprovada a nova redação dos incisos 11 e 12 do art. 32
do Regulamento de Administração do Exército, assinada pelo General de Divisão Eurico Gaspar DutTa, Ministro de Estado dos Negócios da Guerra.
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"Art. 32. Compete-lhe (ao agente diretor):
11 - Remeter ao órgão competente (Comissão de Orçamento
do Ministério da Guerra, Diretoria Técnica ou Órgão superior equivalente), até 30 de abril,. os elementos informativos referentes a
quantitativos para o exercício financeiro seguinte, organizado de
acôrdo com o modêlo ·em vigor.
12 Remeter à Comissão de Orçamento do Ministério da
Guerra, até a data prevista anualmente, a respectiva proposta orçamentária para· o exercício financeiro seguinte. C~ste inciso diz
respeito apenas aos Diretores ou Chefes de órgãos que controlrun
dotações orçamentárias)".

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio 'de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.O 15.494 -

DE

9 _DE MAIO DE 1944

AprOva novas tabelas numériCas de mensalistas e diaristas da Rêde de Viação
Paraná~Santa Catarina e institue o regime de salário~família
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o que dispõem o art. 11
do D,ecreto~lei n. 0 4. 746, de 25 de setembro de 1942, e o Decreto-lei nú~
mero· 5. 527, de 28 de maio de 1943, decreta:

Art. 1.° Ficam aprovadas as anexas tabelas numéricas de mensalistas
e diaristas da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, em substituição às
que acompanham o Decreto n.0 13.090, de 4 de_ agôsto de 1943.
§ 1.0 As funções constantes da tabela numérica suplementar de
sS.listas serão suprimidas à medida que vagarem.

men~

§ 2.0 As referências de salário do pessoal mensalista terão os valores
constantes da escala~padrão de salários que acompanha o presente Decreto.

Art. 2.0 Fica instituído para os empregados da Rêde, em atividade ou
aposentados, o regime de salário-família que vigorar para os servidores civis
da União.

Art. 3.0 Revogani.-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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ESCALA-PADRÃO DE SALÁRIOS
Referência

Saláti_o mensal

c,s
1. ............................ .
2 ............................. .
3 ............................. .
4 ............................. .
S ............................. .
6 ..............•...............

7 ..................... : ...... ..
8 ............................. .

9 ............................. .
10 ............ '· ............... .
11 ..... ········ ................ .
12 ............................. .
13 ............................. .
14 ............................. .
15 ............................. .
16 ............................. .
17 ............................. .
18 ............................. .
19 ............................. .
20 ............................. .
21. ............................ .
22 ............................. .
23 ............... " ............ .
24 ............................ ..
25 ........... ,................... .
26 ............................. .
27 ............................. .
28 ............................. .
29 ............................. .
30 ....... ·...................... .
31 ............................. .
32 .......... , .................. .

u ............................. .
34 ...................._........ ..
35 ........... , ................ ..
36 .....................•.......•
37 ............................. .
38 ............................. .
39 ............................. .
40 ............................. .
41 .............................•
42 ............................ ..
43 ............................ ..
44 ............................. .
45 ............................. .
46 ............................. .
47 ............................. .
48 ............................. .
49 ............................. .
50 ....................... ·······
51. ............................ .
52 ............................. .
53 ............................. .
54 ............................. .

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
.750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
. 000,00
.050,00
1.100,00
1.150,00
1. 200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
1.500,00
1.550,00
1.600,00
1.650,00
1. 700,00
1. 750,00
1. 800,00
1.850,00
1.900,00
1.950,00
2. 000,00
2. 100,00
2.200,00
2.300,00
2.400,00
2.500,00
2.600,00
2. 700,00
2. 800,00
2. 900,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
3.500,00
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RÊDE DE VIAÇÃO' PARANÁ-SANTA CATARINA
TABELA ORDINÁRIA DE MENSALISTAS

Número
de

funções

I

I

Salário
mensal
Cr$

Funções em Comissão

I
1

4
1
1
1

1
1

Diretor .... , , , , ,· .. ,· .- ... , .. , .. , . , ,
Chefe de Departamento .. -.-0, ••• o • •
Ajudante de Departamento o • • , • • o ,
Chefe de Secretaria • , ...... , , , , , . ,
Consultor Jurídico· .•.............
Chefe do Serviço Médico ........ .
Instrutor de Ginástica·· .. , •• ·.. o • • • •

Despesa
anual
Cr$

5.500,00 r·
3.800,00
2. 750,00 :
2. 750,00
2.550,00
2.200,00
400,00

10

Número
de
funções

4
8

30

376.200

I
Funções gratificadas

I·j
I

Secretário de Departamento ... , .
Chefe de Estação Telegráfica . , , . , .
Despachante de Trem ..... , ..... .

Gartif.
mensal
Cr$

I
I

I

200,00

55.200

II

Número
Séries Funcionais

Despesa
anual
Cr$

Referência

funções

Despesa
anual
Cr$

9.600
9.600
36.000

100,00
100,00

I

42

de

66.000
182.400
33.000
33.000
30.600
26.400
4.800

Agente

. 18
16
14
12

·8
25
40
120

--

91.200
255.000
360.000
936.000

.

193

1.642.200
Almoxarife

4
4
4

-12

18
16
14

45.600
40.800
36.000
122.400

I
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De.spesa
anual·
Cr$

Número

"de - ·

Séries Funcionais

Referência

funções

Assistente Jurídic.o

1

17.400
16.200
15.000

28
26
24

i

1

-3

48.690

I

Auxiliar de Escritório

61
87
112

10
9
8

--

402.600
522.000
604.800
1. 52?.400

26()

Auxiliar

-

4e

Transmissões

1
2
3
9
9

I

15.000
24.000
28.800
75.600
64.800

24
19
15
13
11

208.200

24

Bagageiro

-

30
40

162.000
192.000

8
7

I

70

354.000

Bombeiro

20

40

I

-60

108.000
192.000

8
7

I

11

300.000

Chefe de Turma de Oficina

8
19
20
21

-68

15
14
13
12

76.800
171.000
168.000
163.800
579.600
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Número

de
funções

35
45
50
90
220

26
60
110
160
356

10
14
24

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

II
I
I

Séries Funcionais

\
'I
I
I

c,$

Cohdutor de Trem

14
12
10

315.000
351.000
330.000
540.000

9

I
Confer~nte

12
10
9
8

II
I
I
I
I

Despesa.
anual

Referência

\
I

\

Contínuo

9
8

I
I

1.536.000

202.800
39t;.OOO
660.000
864.000
2.122.800

60.000
. 75.600
135.600

Desenhista

4
4
5
5
5

I

-23

18
16
14
12
10

I

45.600
40.800
45.000
39.000
33.000

I

203.400

Eletricista

-

3
3
4
6

\

17
15
13
11

16

32.400
28.800
33.600
43.200
138.000

Engenheiro

-

4
7
9
11
12
13
56

54
47
41
37
32
28

168.000
235.200
237.600
250.800
237.600
226.200
1.355.400
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I

Número
Séries Funcionais

de

Despesa
anual

Referência

c,$

funções

I
Escriturário

·58
81
103

18
16
14
12

119

--

661.200
826.200
927.000
928.200

361

3.342.600

I
Fiel de Manobra

·!O

20
25

132.000
150.000

9

-

45

282.000

Foguista

-50
140
!50

I

--

300.000
756.000
720.000

9
8
7

340

I

1. 776.000

Fotógrafo

17

1

10.800

Fotógrafo-Auxiliar
11

1

9

11

6.000

I
Guarda

6

9

36.000

9
8
7

78.000
81.000
81.600

I
Guarda-fios

-

13
15
17
45

240.600

25.6
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Número

Despesa
Séries Funcionais

do

Referência

anual

Cr$

funções

I
I

Guarda-livros

18
16
14
12

2
2
3
4

- 11

22.800
20.400
27.000
31.200
101.400

Impressor

-

12.000
21.600

9
8

2
4
6

33.600

I
1

I

Instrutor

I
I

I

17

10.800

13

42.000

Instrutor-Auxiliar

5
Maquinista

15
13

40
70
90
100

11

10

--

I

I

300

384.000
588.000
648.000
660.000
2.280.000

Maquinista Especializado

14

21

184.800

28
26
24

17.400
32.400
60.000

Médico

1
2
4

I

-7

I

I

109.800

Mestre Eletricisto

1

26

16.200
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Número
de
Junções

I

I

Reiergncia \

Séries Funcionais

I

Despesa
anual
Cr$

Mestre de Linha

14
13

8
24

-32

72.000
201.600
273.600

I

I

Mestre de Oficina

28
26
24
21
19
17

3

3
3

4
5
18

-36

52.200
48.600
45.000
52.800
60.000
194.400
453.000

I
Motorista

-

15
13
11
10

3
7
22
24

28.800
58.800
158.400
158.400
404.400

56

Oficial Administrativo

: I
41
32
26
21

8
10
11
30

-59

211.200
198.000
178.200
.396.000
983.400

Operador

1

1

I

Operador

Especia~izado

I

II

14

9.000

17

10.800"

11

7.200

Pot:teiro

1
11

131.837 -

.

Col. de Lets -

Vol. IV

F. lJ

Cóll
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Número

I

iI

de

funções

Séries Funcionais

Referência

.

II

Despesa
anual

Cr$

I
Praticante de Agência

-

96,000
126,000

7
6

20
30

222,000

50

I

.

Praticante de Escritório

-

28.800
42,000

7
6

6
!O
16

70
140

70.800

l

Praticante de Telegrafia

I

--

7
6

336.000
588.000

210

924.000
Professor

-

I

1
1

I

2

1

21
19

I
I

11

I

I

13:200
12.000
25.200

Professor Auxiliar

2

13

16.800

18
16

57.000
153.000

Radiotelegrafista

5
15
20

210.000
Radi6técnico

15
13

I

3
4

9.600
25.200
34.800

Revisor Chefe

3
4
4
11

16
16
14

30.600
30.600
36.000
105.000
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Número
de
luitções

Séries Funcionais

I

Referência \

Despesa
anual
Cr$

I

I

Telegrafista

14
12
lO
9

20
40
60
120

180.000
312.000
396.000
720.000
1.608.000

240

TABELA SUPLENIENTAR DE MENSALISTAS

\

Número.·!

I

FunÇãO

de
funções
·

11

I
1
2
1
1
1
2
5
6

1
1

Salário
mensal
Cr$

Despesa
anual
Cr$

I
Ajudante de .Divisão ........... ,

'I

2. 750,00

I
Assistente Jurídico .. ; . . . . . . . . . . . . I 1.450,00
I
Chefe de Divisão ................ I 3:soo,oo
I
Chefe de Secretaria . . . . . . . . . . . . . . I 2. 750,00
I
Cons'ultor Jurídico ............... I 2. 550,00
.
I
Engenheiro •••••••••••••••••••••• f 2. 750,00
I
Engenheirà ••.•••• •••••••••• ••••• f 2.200,00
I
Enge!nhetrO ••••• ••••••••• •••••••• f 1. 900,00
I
Enge'nheiiO .... , ................. I 1. 250,00
I
Médico ......................... ! 2.200,00
I

33.000
34.800
42.000
33.000
30.600
66.000

I

136.000
136.800
15.000
26.400

1.900,00

22.800

1.450,00

87.000

9

.........................
Médico .........................
Oficial Administrativo ............

1.100,00

118.800

1

Prático dé Engenharia . ............

1.450,00

17.4ÓO

6

Prático de Engenharia

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

1.250,00

90.000

1

Secretário Adjunto

. ··········· ...

1.100,00

13.200

1

5

44

Médico

898.800
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TABELA ORDINÁRIA DE DIARISTAS

li

Número
de

Função

funções

40
25
30
30
40
65
100
165
320
116
120
145
185
210
10
20
30
40
50
50
100
15
90
150
30
80
130
180
100
150
450
50
60
40
90
20
10

15
30
50
70
41
42
314
465
650
730
32
40
6.015

I'
Aprendiz

.... , . , , ..... " , ......... !

I
..............•.........

Apcendiz ........................

Aprendiz
Artífic(' . , , ..............•....•..
Artífice .... ·..............•...•
Artífice .. , . , ...................
Artífice
Artífice
Artífice . . . . .
. ..
Auxiliar de Artífice
Auxiliar de Artífice
Auxiliar de Artífice
Auxiliar de _Artífice
Auxiliar de Artífice
Carregador
Carregador .
.
..
Carregador
Carregador
Carregador
Carvoeiro
.
Carvoeiro
Feitor
......... .
Feitor
Feitor
Guarda-chaves . . . . .
Guarda-chaves
Guarda-chaves
Guarda-chaves . . . .
.
..
Guarda-freios
Guarda-freios
. . .
Guarda-freios
Manobreiro de Pátio
Manobreiro de Pátio .
Manobreiro de Trem
Manobreiro de Trem
Mensageiro
. . .
Revisor
Revisor
Revisor
Revisor
Revisor
Servente
jServente ........................
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
.. ..
.
Vigia
.. ..
Vigia

Salário

Despesa

mensal
C c~

anual
Cr$

9,00
8,00
7,00

·j

22,00
21,00

I

·:::::::::::::::::::::::~1

19,oo
18,oo

1

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

20,00

17,00
16,00

15,00
14,00
13,00

12,00
14,00
13,00
12,00

11,00
10,00
12,00

11,00
16,00

14,00
12,00
11,00
10,00
9,50
9,00
11,00
10,50
10,00
13,50
12,50
13,00

12,00
9,50

19,00
17,00

14,50
13,50
12,50

14,50
13,50
10,50
10,00

9,50
9,00

12,00
11,00

I

108.000
60.000
63.000
198.000
252.000
390.000
570.000
891.000
1.632.000
556.800
540.000
609.000
721.500
756.000
42.000
78.000
108.000
132.000
150.000
180.000
330.000
72.000
378.000
540.000
99.000
240.000
370.500
486.000
330.000
472.500
1.350.000
202.500
225.000
156.000
324.000
57.000
57.000
76.500
130.500
202.500
262.500
178.350
170.100
989.100
1.395.000
1.852.500
1.971.000
115.200
132.000
21.202.050
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DECRETO N. 0 15.495 -

DE 9 DE MAIO DE 1944

Concede equiparação à Escola de Enfermeiras do Hospital SãO Vicente de
Paulo~ com sede em Goiânia, no Estado de Goiaz
·O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 5.0 do Decreto número 20.109, de 15 de junho de 1931, resolve conceder equiparação à Escola de Enfermeiras do Hospital São Vicente de Paulo, conl sde em Goiânia,
no Estado de Goiaz,
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

· Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 15.496

DE 9 DE MAIO DE

1944

Conc~e r"econhecimento aos cursos de matemática e física, da Faculdade

de Filosofia, Ci§ncias e Letras "Sedes' Sapientiae", de São Paulo

O Presidente da República,· usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei
n. 0 421, de 11 de maio de 1938,

Resolve conceder reconhecimento aos cursos de materriática e física,
mantidos pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Sedes Sapientiae", com sede em São Paulo, Capital do Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.497 -

DE 10 DE MAIO DE 1944

. Reconhece os cursos de Operários Rurais, de Capatazes Rurais e de Técni.coa
Rurais da Escola Técnica de A~ricultura do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, decreta:
Artigo único . Ficam reconhecidos os cursos de Operários Rurais, de Capatazes Rurais e de Técnicos Rurais da Escola Técnica de Agricultura do
Rio Grande do Sul da Superintendência do Ensino Profissional, da Secretaria da Educação e Cultura, de conformic:iade com o Regulamento que baixou
com o Decreto n.0 23.979, de 8 de março de 1934, mediante o cumprimento
das seguintes exig@ncias:
a) regularização do provimento dos cargos de seu corpo docente, na forma da legislação que fôr baixada;
b) complemento do material didático de seus laboratórios e gabinetes;

~62.

A,T013 .D.Q. _POpER )!:XECU:r'_lV()

c) ampli!'lção Ças construções rurais para !'!tender às necessidades do
ensino;
Q) adaptação dos cursos_ à Lei orgânica do ensino. a~_?;rícola, logo que fQ:r
decretada.

~io de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da

R~pública.

GETULIO VARGAS.

Apolonio S,alles,

DECRETO N.0 15 .498 -

DE

10

DE MAIO DE

1944

Declara sem eleito o Decreto n.O 12.915, de 14 de julho de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica declarada sem efeito a autorização conferida aos cidadãos
brasileiros Paulo Lorenzoni e João Antônio de Paula, pelo Decreto número
dáze·mil.novecentos e quinZe· (12.915), de quatorze (14) de julho de mil
novecentos e ·quar"enta e· trê·s ( 1 . 943), Publicado no DiáriO Oficial ·de dezessete (17) de julho de mil novecentos e quarenta e três (1943), para pesquisar quartzo e asso:dados, numa área de cento e um hectares e setenta e
seis ares (101,76 ha) situada no ~ugar 4enominado Santa Maria, no dis~ito
de Jequitibá, município de Cachoeira de ~anta L~opoldina, Estado do E~
pír~to Santo.
· Art. 2P Revog;am~se as 9-isposiçõe:!:l em contrári.o.
Rio de Janeiro, lO de maio de 19.44,

R~p~~~-~cá.

1~3,Q

da Independência e 56.0 . da

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO· N.O 15.499 -

Ani.íJa o Dec;reto n.

0

DE

9 .?6S,, de

10 DE MAIO DE 1944
1~

de julho de 1942

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, ·letra· a da Constituição e nos têrmos do" Decreto-lei n,0 1. 985, da
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica anulada a autorização concedida ao cidadão brasileiro Brazílio Vieira Barbosa pelo Decreto número nove mil novecentos e sessenta e
oito (9.968), de treze (13) de julho de mil novecentos e quarenta e dois
(1942), Publicado ·no Diário Oficial de seiS (6) de agôsto de mil novecentos e quarenta e doiS (1942), para pesquisar bauxita, caulim, quartzo
e associados no município de Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo.
Art.. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Ir:tdependê~cia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolf?n!o ~al_les,

!6.a
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~ECRETO

N.0 1'5.500 -

Anula o Decreto n.

0

DE

10 DE MAIO DE 1944

9.044, .de 19 de março de 1942

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tigo 74, letra .. a- da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, dt.l
29 de janeiro de 1940 (Código de "Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica anulada. a autorização conferida ao cidadão José Júlio R()o
drigues Alves, pelo Decreto número nove mil e quarenta e quatro (9044),
de dezenove (19) de março de mil novecentos e quarenta e dois (1942),
publicado no Diário Oficial de vinte e sete ( 2 7) de julho de mil novecentos
e quarenta e dois ( 1942), para pesquisar quartzo e associados no municípiQ
de Cabreúva, do Estado de São Paulo.
Art. 2.0 -Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.501 -

DE

10

DE MAIO DE

1944

Anula o Decreto n.O 8, 980, de 11 de março de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o- ar~
tigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n~0 1. 985, d$
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica anulada a autorização conferida ao cidadão ·Gervásio
Alves Pereira, pelo Decreto número oito mil novecentos e oitenta (8.980)•
de onze (U) ·de março de mil novecentos e quarenta e dois (1.942), pÚ·
blicado no Diário Oficial de· trinta (30) de março de mil novecentos ·e
quarenta e dois'· (1942), para pesquisar bauxita, caulim, quartzito e asso-dados no município de Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo.
Art. 2.0 Revogam~se 3s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
·
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. o 15. 502 -

DE

10

DE MAJO DE

1944

·Q>ncede à Sociedade Carbonifera Monte Negro Limitada, autorização para
funcionar como empr~sa de mine.ração
O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
fiigo .74, letra. ·a,. ,da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei ·n,0 1. 985, d~
29- de janeiro .de.1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 ."}t ·concedida à Sociedade Carbonífera Monte Negro Limitada,
sociedade. por cotas ie responsabilidade limitada, com sede na cidade dé
Cre!!ciúma, _-.do Estado de Santa Catarina, autorização para funcionar como
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emprª'sa de mineração, de acôrdo com o que dispõe o art. 6.0, § 1.0, do Decreto-lei n.0 1.985, de 29 dei janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando
a mesma' sOciedade obrigada a cumprir integralmente as leif:! e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, lO de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.503 -

DE 10 DE MAIO DE 1944

Concede autorização para funcionar, como empiêsa hldro-elétrica., à
nFJewy & Companhia''
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei
n.O 938, de 8 de dezembro de 1938, e o que requereu "Fleury & Companhia'',
decreta:
Art. 1.0 É concedida, à "Fleury & Companhia", com sede em- Corumbá~
Estado de Mato Grosso, autorização para funcionar de que trata o Decreto-lei
n.0 938 de 8 de dezembro de 1938, ficando a mesma obrigada, para os seus
objetivos, a satisfazer integralmente as exigências do Código de Águas (DecretO n. 0 24.645 ·de 10 de julho de 1934), leis subsequentes e seus regulamentos, sob pena de revogação dêste Decreto.
Art. 2.0 :ftste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio ·salles.

DECRETO N,0 15.504 -

DE

10

DE MAIO DE

1944

Renova a autorização concedida ao cidadão brasileiro Artur do Vale Bastos
pelo Decreto n.0 8.438, de 18 de dezembro de 1941, para pesquisar areia
quartzosa no município de Magé, do Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República>, usando da atribuição que lhe confei:e o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de jemeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica renovada a autorização concedida ao cidadão brasileiro
Artur do Vale Bastos pelo decreto número oito mil quatrocentos e trinta e oito
(8.438), de dezoito {18) de dezembro de mil novecentos e quarenta e um
(1941), para pesquisar areia quartzosa em terrenos ds Fazenda da Guia, no
distrito de Guia do Pacop5.<lba, município de Magé, do Estado do Rio de
Janeiro, numa área de duzentos e sessenta e oito hectares e vinte e oito ares
(268,28 ha),- delimitada por um cont?rno miStilíneo fechado, que tem um
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vértice coincidindo com um marco de pedra a beira mar, a seiscentos e vu~te
metros (620 m) no rumo setent& e quatro graus nordeste (74° NE) do ângulo
nordeste da- Estação Mauá da Estrada de Ferro Leopoldina e os lados com
os seguintes comprimentos e rumos: duzentos e dois metros (202 m) I arte
(N); quinhentos e dezoito metros (518 m), trinta minutos noroeste (30' NW);
cento e dez metros (110m), oeste (W); seiscentos e sessenta metros (660m),
treze graus trinta minutos nordeste (13° 30' NE); quatrocentos e setenta, a
oito metros ( 4 78 m), setenta e oito graus sudoeste (78° SW); cento e cin~
qüenta e três metros ( 153 m) quarenta e quatro graus sudoeste ( 44° SW):
cento e sessenta e quatro metros (164 m), setenta e nove graus sudoeste
(79° SW); cento e doze metros (112m), seis graus sudeste (6° SE); oitenta
e dois metros (82 m), oitenta ~ três graus trinta minutos sudoeste (83°30'
SW); cento e dezenove metros (119 m), sessenta e cinco graus tríntfi' minutos noroeste (65° 30' NW); cento e oitenta e nove metros (189m), quinze
graus noroeste (15° NW); cento e três metros (103m), setenta e cinco gra'US
wdoeste (75° SW); vinte e sete metros (27 m), cinqüenta e quatro graus
trinta minutos noroeste (54° 30' NW); cento e. quatro metros (104m), c.:nze
graus trinta minutos nordeste (11° 30' NE); cento e dois metros (102 rn),
cinqüenta e cinco graus sudoeste ( 55°- SW) ; cento e noventa e cinco metros
(195 m), cinqüenta e cinco graus noroeste (55° NW); oitenta Metros
.(80 m), quarenta graus sudoeste (40° SW); cento e sessenta e três metros
(163 m), oitenta e três graus sudoeste (83° SW); mil trezentos e vinte e
cinco metros (1.325 m), vinte e um graus sudoeste (21° SW); oit-enta metr-os (SOm), dezesseis grcms sudeste (16° SE); duzentos e trinta e cinco metros (235 m), dezenove graus trinta minutos sudoeste (19° 30' SW); oitenta
e_ dois metros e cinqüenta centímetros (82,50 m), oitenta e sete gmus noroeste (87° NW); cinqüenta e cinco metros (55 m), set€:nta e oito graus
trinta minutos noroeste (78° 30' NW); s:úscentos metros (600 m), nove
graus trinta minutos sudoeste (9° 30' SW) até o Oceano Atlântico e daí pela
linha de preams.<r, para leste (E), até o vértice inicial.
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas,
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil seiscentos e noventa cruzei•os
·(Cr$ 2.690,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, ·10 de maio. de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.505- DE 10 DE MAIO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Alfredo Moreira de Sousa e Armatido Vitória
Bei a lavrar jazida de calcáreo e associados no município de Itapeva, do
Estado de São Paulo
O Presidente da RepúblicS!, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, -letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n.O 1. 985; de
29 de j~·neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autoriza-dos os cidadãos brasileiro3 Alfredo Moreira de
Sousa e Armando Vitória Bei a lavrer jazida de calcáreo e associados situada
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no Sítio Lavrinhas, no distrito e município de ltapeva, do Ests.<do de São
Paulo, numa área de cento e dezessete hectares e vinte e sete ares ( 117,27 ha)
delimitada por um polígono rnistilíneo, tendo um vé,rtice coincidindo com o
marco quilométrico trezentos e quatorze (314) da rodovia estadual de Ita·
peva a Ribeirâo Branco e cujos lados, a partir do vértice considerado, t4m,
sucessivamente, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrOcentos
e oitenta metros e trinta centímetros (480,30 m) sessent::., graus quatro mi~

nutos nordeste (60° 4' NE), novecentos e quarenta e sete metros e cinqüenta.
centímetros (947,50 m) -setenta e seis graus trinta e nove minutos nordeste

(76° 39' NE), setecentos e treze metros e oitenta centímetros (713,80 m)
seis gra'lls éinqüenta e seis minutos sudoeste (6° 56' SW), setecentos e noventa metros e vinte cinco centímetros ( 790,25 m) quarenta e quatro graus
vinte e três minutos sudoeste ( 44° 23' SW), trezentos e noventa e quatro
tr.etros e setenta- centímetros (394,70 m) setenta e nove graus vint-e e .nove
minutos sudoeste (79° 29' SW) a•té o marco quilométrico trezentos e quinze
(315) da referida rodovia ,pela qual segue até o .vértice de partida. Esta
autorização é outorgada mediante a:s condições constantes do parágrafo .J.nico
do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
d,as seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente ·
mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à Untão, ao
EstadO e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
cle Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir quâ!lquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nuls. na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Mina'S.
Art. 4.0 As· propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para· os fins da la-vra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de·,
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autoriza-ção será fiscalizado pelo Departamento N acionai de Produção Minen~l e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título ªste decreto, que :erá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério d~ AgricUltura, após o pagamento da taxa de dois mil trezentos
e :sessenta cruzeiros (Cr$ 2 .360,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.506

-DE

10

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Herzem Barreto de .Oliveira Dias a lavrar jazida
de mica e associados no município de Vitória da Conquista, do Eutado
da Bahia
O Presidente dól Repúblicz,, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1 985, de
29 d~ ja•neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cid.o:dão brasileiro Herzem Ba'!Teto de
veira Dias a lavrar jazida de mica e associados em terrenos da fazenda
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choeira, situada no qistrit9 de Quaraçu do_ município de Vitória da Conquista,
do Estado da Bahia, numa área de sessenta e quatro hec.tares e nove ares
(64,09 ha) delimitada por um quadrilátero tendo um dos vértices situado à
distância de sesse:rita e quatro metros ( 64 m), rumo magnético quarenta g~aus
sudoeste ( 40° SW) da casa do administra•dor da referida faz.enda- e os lados·,
a partir do vértice considerado, com. os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: novecentos metros (900 m), norte (N); seiscentos metros (600m),
este (E); oitocentos e cinqüenta e o_ito metros (858 m), quinze graus sudestG
(15o SE) e oitocentos e vinte e seis metros (826 m), oitenta e cinco ~raus
sudoeste ( 85° SE) . Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas _e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras const~ntes do me&mo·
Código, não expressament-e mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 · O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres- públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e DO Mu_nicípio, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionáriO da a_utorização não cumprir, qm;.olquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou r,ulD, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Mini}S.
Art. 4.0 As_ propriedades__ vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subs~l~ para os fins da lwra, na forma do_s artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concession~rio da auta:rizgção será fiscalizado -pelo Departamento Naciorial da ~roduç_&..o Mjner~l e gosará. dos favores discriminados
nÔ .. ar-i:. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorizaçã9 da lavr~ terá por título êste decreto, que ~rã
transcrito no livro próprio da J?ivisão Q:e Fomento da- Produção Mineral do
Ministério d~ Agricultura, após o pagamento da taxa de mil e trezentos cruzeiros (Cr$ 1.300,00).
Art. 7.0 Revogam-se as di~posições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.9 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.507- DE 10 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Leonardo Cristina a. lavrar jazida de mica e usso·
·ciadas no município de Governador Valadares, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da RepúblicZ!, usando da atribuição que lhe confere ~ ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de
29 de jf:.'m~iro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica a-utorizado o cidadão bras11ei:ro Leonardo Cristina a lavrar
jazida de mica e a-ssociados no lugar denominado Barra do Pont<>•l, no distri~o
e município de Governador Valadares, do Estado de Minas Gerais, nume ttrea
de- cento e doze hectE1res ( 112 ha) delimitada por um polígono tendo um vér·
tice situado à distância de seiscentos e oitenta e cinco metros (685 m) .umo
magnético setenta e um graus trinta minutos noroeste (71° 30' NW) da
confluência dos córregos do Pontal e Pontalzinho e cujos lados a partir do
vét:tice considerado têm, sw:~essivai!lente, os seguintes comprimentos e rumos
m~gnéticos: trezent-os e cinqüenta e oito metros (358 m) nove gr&'lls trinta
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minutos nordeste (9° 30' NE), duzentos e setenta e três metros (273 m}
sessenta e oito gr~us nordeste (68° NE), cento e vinte e dois metros (122 m)
quarenta e três graus trinta minutos nordeste (43° 30' NE), duzentos e noventa e cinco metros (295 m) quarenta e nove graus trinta minutos nordeste
(49° 30' NE), quinhentos e setenta e cinco metros (575 m) cinqüenta e seis
graus sudeste (56° SE), quatrocentos e cinqüenta e oito metros (458 m)
trinta e sete graus quarenta e cinco minutos sudeste (37° 45'· SE), mil e
quinze metros (1.015 m) quarenta e um graus quinze minutos sudoeste
(41° 15' SW), mil e cinco metros (1.005 m) quarenta e cinco graus LOroeste (45° NW), Esta autorização é outorgada mediante sos condições conz..
tentes do parágrefo único do art. 28 do Código de Minas e dos ru-tigos 32,
33, 34 e ~mas alíneas, além das seguintes e de outras consti'Iltes do me;;mo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado' a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art-. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir que1lquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarad:3 caduca
ou nul~. na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Mina-s.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de.
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autoriza<ção será fiscalizado pelo Departe.mento Nacional da Produção Mineral e gosará dos favores discriminadOs
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por -título êste decreto, que oorá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento ds.· Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da ta-xa de dois mil duzent-os e
quarents- cruzeiros (Cr$ 2 . 240,00) .
.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jalleiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência c 56.0 d&
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.Jles.

DECRETO N.O 15. 508 -

DE 10 riE MAIO, DE 1944

Autoriza o· cidadão brasileim Clovis Melo a lavrar jazida de quartzo e associadoe
, no município de Bat-alha, do Estado do Piauí
O Presidente da República, -usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de,
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Clovis Melo a lavrar jazida
de quartzo e associados em terrenos situados no lugar denominado "Veado",
no distrito e município de Batalha, do Estado do Piauí, numa área de trinta
hectares (30 ha), delimitada por um retângulo tendo um dos vértices situado
à distância de duze;ntos e sessenta e dois metros (262 m), rumo magnético
treze grauS trinta minutos sudeste ( 13° 30' SE) do entroncamento das Estradas Porcos _:_ Batalha, e. Barras - Batalha, e os lados, convergentes no vértice considerado e a partir do mesmo, com os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: setecentos e cinqüenta metros (750 rç.), quarenta e nove graus
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8Udoeste (49° SW); e quatrocentos metros (400 m), quarenta e um graus SU•
deste (41° SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parág"rafo único do art. 28 do Código de. Minas e dos arts. 32, 33, 34
e suas alíneas, além das. seguintes e de outraJ constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionados neste Decreto.
:Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres
públicOs, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao Estado e ao
Município, em cumpriment~ do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbem, a_ autorização de lavra será declarada caduca ou nula,
na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minafl.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos f9.vores discriminados no
art, 71 do mesmo Código.
Art, 6.0 A autorização da lavra terá por título ~ste Decreto, que será tran~
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiro3 (Cr$
~00,00).

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da
da República.

IndeP.end~ncia

e 56.0

GETULIO VARGAS,

Apolonio Sailes.

DECRETO N.0 15.509-

DE

10

DE MAIO DE

1944

Autoriza a Sociedade Mineração Ernesto Zabeu e Filhos Ltda. a pesquisar
caulim · e associados no município de São Paulo, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tígo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,0 Fica autorizada a Sociedade de Mineração Ernesto Zabeu e
FilhoS Ltda. a pesquis.ar caulim e associados no lugar denominado Vila das
Mercês na zona de ·Saúde, do distrito e município de São Paulo, do Estado de
São Paulo, numa- área de um hectare e oitenta e cinco mes e sessenta e um
centiares (1,8561 ha), delimitada por um polígono tendo um vértice à distância de quatrocentos e trinta e cinco metros e quarenta centímetros ( 435,40ro)
no rumo m2gnético sete graus dez minutos sudoeste (7° 10' SW) da tôrre da
Rádio Bandeir.sm.te e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e sessenta e dois metros e cinqüenta centímetros ( 162,50 m) setenta e seis graus trinta minutos sudoeste (76° 30'
SW), duzentos e três metros e oito centímetros (203,08 m) vinte e sete
graus vinte e cinco minut-os sudeste (27° 25' SE), cento e nove metros e
vinte centímetros ( 109,20 m) vinte e seis graus cinqüenta minutos nordeste
(26° 50' NE), quarenta e oito metros e três centímetros (48,03 m) quatorze
graus vinte e dois minutos nordeste (14° 22' NE), setenta e quatro metros
(74 m) um grau quarenta minutos nordeste ( 1° 40' NE).
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Art. 2; 0

digó~ de

Estã ti.üfàriZ<J.Ção é outorgada nos têrm6s eStab~lecldos' hO (:6..

Minàs.

Art. 3. 0 O titulo da autOrização de pesquisa, que será uiná viG àutêritieá
decreto,-pagará a t'axa de trezentos cruzEiiros (Cr$ 300,00), e Sérâ tr'aü::>crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç~D Mine·ral dO MiniS·
tério dat Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se s,s disposições em contrário.

d~Ste

Rio de Janeiro, 10
República..

de maio de 1944, 123.0 da IndependênCiá. a 56.0 da
GETULIO VARGAS.

Apolonià S<i.llés • .

DECRETO N.0 15.510 -

DE

lO

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Hugo Soares Queiroz a pesquisar caulim e as.so·
ciados no município de Santo André, do Estado de São Paulo
O Pt•esidente da República, usándo da atribuição que lhe confere a artigo 74, ,letra a, da Constituição, e nos têr,mos do Decreto-lei n.0 1.985, de
29 de j:;meiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica, autorizado o cidc;dão brasileiro Hugo Soaores Queira..:: a
pesquisar caulim e associados numa área de· quarenta hectares ( 40 ha) c:ituad& no Sitio Sertão, distrito de Mauá, do município de Ssm.to Andi'é, do Estado
de São Paulo, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a trezentos e
vinte e seis metros (326 m) rumo setenta graus sudoeste (70° SW) magnético, da foz do córrego do Espigão afluente do Ribeirão da Pedra Branca e
os lados que· paitem dêSse véi'tice com mil. metros ( 1. 000 m) e rumo cinqüenta e oito grê.'llS nordeste (58° NE) magnético, qua-trocentos metl.·os
(400 m) e rumo t::rinta e dois graus noroeste (32° NW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorizzçâo é outorgada nos têrmos estabelecidoS no :::&.
digo de Minas.
Art .:) 0 O título da autorização de pesquisa, que será u:rr.a via atJtêntica
dêste decreto, pegará. a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00), e será
transcrito no liVro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se oo ·disposições em contrário.
Rio de Janeiro, i<i de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56..0 da
República.
GETULIO V ARÓAS.
~polonio

DECRETO N.0 15.511 -

BaJies.

DE 10 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Re~is Filho a pesquisar quartzo no municípiO
de Campo Formoso, do Estado da Bahia

o· PreSfderite dà Répública, usando da a'tribuição que lhe confere o tufigo 74, lei:ra a, da Constituição, e no's têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 d~ j:;m.eiro de 1940 (CódigO de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriza•do o cidadão brasileiro JoãO REigis Filho a ~s
quisa-r quartzo, nuiÍla área de cem heétai'es ( 1o'O Ha) -situada· na faZenda Boa
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Vista, no local denominado Serra do Carro, _distrito e mumc1p1o de Campo
Fonnoso, Estado da Bahia, e delimitada por um quadrado de mil metro9
(1.000 m) de lado, que tem um vértice a novecentos .e cinqüenta metros
(950 m) no rumo magnético vinte e cinco graus e quarenta minutos noroeste
(25° 40' NW) da confluência do riacho da Matetaúba com o rio do Abre•.l e
cujos lados ..JUe convergem no vértice considerado, têm, a partir dêle, os seguintes rumos magnéticos: sessenta e quatro graus e vinte minutos nordeste
(64° 20' NE) e vinte· e cinco graus e quarenta minutos noroeste (35° 40, NW).
Art. 2. 0 Esta autoriúção é outorgada nos têrmos estabelecidos 10 Có·
digo- de Minas.
Art. 3° O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será transcrito
:O.o livro próprio da Divisão de Foment-o da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam·se s. s disposições em contrário~
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N.0

15.512

-DE

10

DE MAIO DE

1944

Revoga o Regulamento para os concursos de admissão aos QuadroS de Médicos
e Cirurgiões Dentistas do Corpo de Saúde da Armada e Quadro de Cotr
tadores Navais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere· o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica revogado o Regulamento para os concursos de admissão
aos Quadros de Médicos e Cirurgiões Dentistas do Corpo de Saúde da Armada
e Quadro de Contadores Navais a que se refere o Decreto n.0 3. 891, de 1
de abiil de 1939.
·
Art. 2.0 O Ministro da Marinha expedirá, oportunamente, instruções para
. os concursos mencionados no artigo anterior.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data· de sua publicação.
Art. 4.0 , Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 12·3. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Remique A. Guilhem.

DECRETO N.O 15.513- pE 10

DE MAIO DE

1944

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário·mensalista do
Serviço de Informação Agrícola, do Ministério da Agricultura, e dá outrafl
providências
O Presidente da República,, usando da atribuiçãO que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituiç_ão, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranume-rário-mensalista do Serviço de Informação Agrícola, do Ministério da Agd~
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cultura, duas funções de auxiliar de artifice, referência VI, uma de artífice,
referência VIII, três de servente, referência V.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá, no
preseúte exercício, à conta do destaque da parcela de Cr$ 35.400,00 (trinta
e cinco mil e quatrocentos cruze"iros) da Verba 1 - Pessoal, Consignação Il
- Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas admissões etc., Ane·
xo n, 0 14 - Ministério da Agricultura, do orçamento geral da União para

1944.
Art. 3.0

ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 15,514 -

DE

10

DE MAIO DE

1944

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário.mensalista do
Conservatório Nacional de Canto Orfeônico do Ministério da Educação
e Saúde, e dá' outras providt$ncias
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranwnerário-mensalista do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, do Departamento Naciorlal de Educação, do Ministério da Educação e Saúde, tr~s funções de assistente de ensino, refer~ncia XV.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranwnerário, Subconsignação OS - Mensalistas, do Orçamento do Ministério da Educação e Saúde para 1944.
Art. 3.0 'ttste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 "da
República.

Independ~ncia

e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 15.515

-DE

10

DE.

MAIO

DE

1944

Dispõe sôbre a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Divisão de História Marítima, do Ministério da Marinha
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Divisão de História Marítima, do Estado Maior da Armada, do Ministério da

ATOS
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Marinha, passa a constituir a Tabela Numérica Ordinária de 'Extranumeráriomensalista do Serviço de Documentação, do mesmo Ministério,
Art. 2.o

Êste Decreto entrará em vigcr na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGf.S.

Henâque A. Guilbcm.

DECRETO N. 0 15.516 -

DE

10 DE 1\.'il\IO

DE

1944

Altera él Tabela Numérica Ordinária de Exft"a.nu.7lerário-mensalista da Subdimtoâa de Técnica Aeronáutica, do l>llinistério da Aeronáutica, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar,
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0

Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranume·
da Subdiretcria de Técnica Aeronáutica, da Diretoria do MaN
teria! do Ministério da Aeronáutica,. três funções de mestr-e especializado, referência .XVIII, e três de mestre, r-derência XV.
rário~mensalista

Art. 2.° Ficam suprimidas, na mesma Tabela, ;três funções ct'e inspetor
especializado, reÍer-ência XVI.
'
.
Art. 3.0 A despesa com o disposto neSte Decr-eto, na importância de
Cr-$ 46.800,00 (quar-enta e seis mil e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá
à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação OS Mensalistas, Anexo n.0 13 Ministério da AeronáuN
tica, do Orçamento Geral da União para 1944.

Art. 4.0

Êste Decreto entrará em yigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, lO de maio de 1944, 123.0 da independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N_. 0 15.517 -

DE

10 DE MAIO DE 1944

Altera as Tabelas Numéricas· Ordinária e Suplementar de Extranumerá'l'io~
mensalista da Diretoria do Material do Ministério da Aeronáutica, e dá
outras providências
O Presidente da Repúblic<t, usando da atribuição que lhe confere o a<·
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, de conformidade com a relação anexa, as Ta·
belas Numéricas Ordinár-ia e Supleme-nt-ar de ExtranumerárioNmensalista da Di·
reteria do Material, do Ministério da Aeronáutica,
131.837- Col. de Leis- Vol. IV

F. 18
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Art. 2.0 A despeSa com a execução do disposto neste ·Decreto, na Ím·
portancia anual de Cr$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil cruzeiroS), será:
atendida à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal Extra~
numerário, Subconsignação" --os - Mensalistas, Anexo n.0 13 ·_ Ministério da
Aeronáutica, do Orçamento Geral da União para: 1944.
Art. 3. 0

Êste D~creto entrará em vigor na data' de sua publicação.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

] oaquim Pedto Salgado Filho.

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
DIRETORIA, DO Jll!ATERIAL
TABELA

NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I
j

Séries funcionais
c

SITUAÇÃO PROPOSTA

Referência

Tabela

Número
de
funções

Séries funcionais

Referêncil'l'

Artífice

XI

2
2
3

IX

X

···············.··· ·······

VIII

VII

"'
",o
"

§

9

â
Auxiliar de Escritório

1

XI

~

X

Ordinária
Ordinária

5

IX

Ordinária

7

VIII

10

VII

Ordinária•
Ordinária.

26

~
o"
o"
""'

m,

1
1

Auxiliar de Escritório

Tabela

1
2
3
4
5

15

XI
X

IX
VIII

VII

~

"'

I

SITUAçÃO ATUAL

Número
de
funções

1

1

I
I

I

Séries funcionais

Referência

I
I .
Merceologista
I
I . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .
I

I

I
I

XXI

Tabela

Ordináril:l!

1
1

1

I

1
-

-

Laboratarista
I ......
. . . .. . . . . . . . . . . . . .
........................
I
I ~a.di~téc~~~-a'u'úli~ ·I
II
'

..

. ..

·--

I .........................

XXI

I .........................

XVII

-

.........................
I ........
................
'

............ ·············

~
"'

-

o

"g

XIII

I

"'"

I
I

XI
IX

Ordinária
Ordinária

-r

XV

Ordinária

-

I

I

I

I

":><

Câptógrafo

.........................
I .........................

XVII

"'~
-

-

-

-

-

ê"

XVIII

2 II

I

t!

XV
XIV

I

9

1

1

Tabela

I

,--2-1

I

!

2

I

IVIestre

I

1

Referência

Séries funcionais

I

2
3
4

1

I

Número
'
de
funções

Merceologista

I

'

~

co

SITUAçAO PROPOSTA

I

I

-

I

I

-

'fABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

~

m

Escriturário

d

o

1

Tesoureiro . . ......... , ..

Ordinária

1

XIX

1

Tesoureiro-auxiliar ....... .

Ordinária

1

XIII

2

2

.I

"oo

~

"X
"
~

8

!:l
_,

278

ATOS .DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 15.518

-DE

10

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Norberto Audi a pesquisar carvão mineral
município de' Tietê, do Estado de São Paulo

tiO

O Presidente da República-, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos· têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de jé.•neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica <i'Utorizado o ·cidadão brasileiro Norberto Audi a pesquisa-r
carvão mineral no distrito de Cerquilho, município de Tietê, do Estado de
São Paulo, numa área de trezentos e oitenta e dois hectmes e sessenta e cinco
ares (382,65 ha) delimitada por um polígono mistilíneo, tendo um dos vértices situado no marco do quilômetro cento e sessenta e seis mais qus.<trocento9
e vinte metros (Km·. 166+420) da Estrada de Ferro Sorocaban&~ e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: dois mil
e quinhentos metros (2 .500 m) rumO setenta graus noroeste (70° NW), mil
e quinhentos metros (1.500 rn) rumo sul (S), quinhentos metros (500 m)
rumo oitenta e nove graus noroeste (89° NVV), dois mil duzentos e oitenta
metros (2.280 m) rumo vinte graus noroeste (20° NW), três mil metros
(3.000 m) rumo oitenta e nove graus sudeste, (89° SE), até o marco do
quilômetro cento e sessent&~ e oito (Km 168) da Estrada de Ferro Sorocaban9. e dêsse marco, seguindo pelo eixo da linha férrea até -o ponto inicial
(quilômetro cento e sessenta e seis· miô.<Ís quatrocentos e vinte metros (Km
166+420) da referida Estrada de Ferro.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo de Minas

Art. 3 ° O título da autorização de pesquisa, que será ~ma via autêntica
dêste decreto, pagará a ta.xa de mil novecentos .e quinze cruzeiros ( Ct::ti
1. 915,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mine;al do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se z. s disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944,.123.0 da Independêilcia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N: 0 15.519 -

DE 10 DE MAIO DE 1944

Autcriza o cidadão brasileiro Guilherme Luís do Nascimento a pesquisar quartzo
e associados no município de Diamantina, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de jsmeiro de 194·0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizs.odo o cidadão brasileiro Guilherme LuíS do Nascimento a pesquisar quartzo e associados numa área de cem hectares ( 100 ha),
situ8.da no imóvel dênominado ·Chica Alonso, distrito de Extração, do município de Diamantin<'l.', do Estado de Mina-s Gerais e delimitada por um triângulo que tem um vértice na foz do córrego Pombeiro afluente do Rib:eirão do
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Inferno e cujos lados, a partir dêsse vértice têm os seguinte9 comprimentos
e rumos magnéticos: mil quinhétitos e noventa metros (1.590 m), vinte
nove graus sudeste (29° SE); dois mil cento e noventa metros (2.190 m),
sete gnms nordes·te (7° NE); mil dUzentos e oitenta metros (1.280 m), cin~
qüenta e três graus sudoeste (53° SW).

e

Art. 2.0 Ésta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidcs no Código de Minas.

Art, 3.0 Ü título da autorização de pesquisa, que será uma vi31 autêetica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será transcrito
no livro própdo da Divisão de FOmento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultum,
Art. 4. 0

Revogam~se

DS

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da lndependêricia e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 15.520- DE 10 DE MAIO DE' 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Benjamim Léo Machado a pesquisar mica e
ciados no município de Tombos, do Esta,do de Minas Gerais

asso~

O Presidente da Repúblicõ.>, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letm a~ da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de js.<neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado ·O cidadão brasileiro Benjamim Léo Mad1-ido
a pesquisar mies.• e associados numa área de sessenta hectares (60 ha:) situada na-s fazendas da Cachoeira e do Paiol, distrito e muríicípio de Tombos, do
Estado de Mins.•s Gerais, área ess&. Qelimitada, por um retângulo que tem um
vértice a cem metros (100m), no rumo magnético setenta e nove graus qua~
renta e cinco minutos noroeste (70° 45' NW) do pegão direito de alvenaria
de pedra da ponte da rodovia Pedra Dourada~Tombos -sôbre o ribeirão São
João e os lados, convergentes neste vértice, com os seguintes comprimentos e
rumos ms«néticos: mil e duzentos metros (1.200 m) dez graus nordeste
(10° NE), quinhentos metros (500 m) oitenta graus noroeste (800 NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos est~belecidos :no CÓ·
digo de Minas.
Att. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via. at:têntica
dêste decreto, pags.•rá a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00), e será
transcrito no livro próPrio da Divisão de Fomento da Produção Miner3l do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revógam-se a-s disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15.521

-DE

10

DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio José Dutra a pesquisar calcita, caicâreo,
calcedônia e associados no municíçio de Pedro Leopoldo, do Estado de
Jl.1inas Gerais
O Presidente da Repúblicz.., üsando da atribuição que lhe confere o ç_rtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 áe jzmeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio José Dutra a pesquisar calcita, calcáreo. calcedónia e associados em terras da fazenda Bom
Ja..rdim, situada no distrito de Matosinhos, município de Pedro Leopü:do,

Estado de Minas· Gerais, numa área de trinta e seis hectares (36 ha), delimitada por um polígono tendo um vértice à distânciE' de seiscentos e cinqüenta e sete metros (657 m), rumo verdadeiro trinta e seis graus e -.:rintn
minutos sudeste (36° 30' SE) a contar do meio da fachada dos fundos da
igreja de Matosinhos e os lados, a p~rtir dêsse vértice, têm os seguintes cnnprimentos e rumos verdadeiros: sessenta m.etro& (60 m), dois graus sudoeste
(2° SW); duzentos e quinze metros e cinqüenta centímetros (215,50 m~,
quatorze graus sudeste (14° SE); duzentos metros (200 m), trinta e dois
gr2.1..1s sudeste (32° SE)f quarenta e sete metros (47 m), setenta e oito ·grDus
sudeste (78° SE); noventa e dois metros (92 rn), vinte e três graus sudeste
(23° SE); noVenta• e cinco metros (95 m), trezé graus sudeste (13° SE);
trezentos e setenta e cinco metTos (375 m), quarenta e três graus e trinta
minutos nordeste (43° 30' NE); duzentos e sessenta e cinco metros (265 m},
vinte e dois graus noroeste (22° N';,.V); duzentos e vinte e cinco metros
(225 m), quarenta e sete graus noroeste (47° NW); trinta e cinco metros
(35 ril), cinqüenta e sete graüs e trinta minutos sudoeste (57° 30' SW); trezentos e vinte metros (320 m), setenta e cinco graus sudoeste (75° SW)
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgndri nos têrmos esta·belecido<> no Código de Minas,
Art. 3. 0 O título da autorizaçi.'io cle pesquisa, que será uma vk• 8 !têntica.
dêste decreto, pag:;;;rá a taxa de trezentos e sessenta cruzeiros ·(Cr$ 360,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçi?i:t Mineral do Ministério d31 Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se a•s disposiçÕ8s em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência c 55.0 d.:r
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.ci 15.522 -

DE 10 DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Oreste Mantovani a pesquisai- águas minerais no
munidpio de Monte Sião, do Estado de Minas Ger.ais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o nrtigo 74, letra a, da Constituicão, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de ja'lleiro de 1940 (Códig~ de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cid2.dão brasiÍeiro Oreste :rviémtovani a ;,<:<squisar águas minemis no lugar denominado Águas Virtuosas, s-ituado no distrito e município de Monte Sião, do Estado de 1>/IinB~s· Gerais, em duas .;_r.:~s
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num total de trinta e cinco hectm·es e quarenta ares (35,40 ha) e assim descritas: a primeira área· com dezessete hectares e dez :::.res (17,10 ha) d:3Hmitsd3 por um quOOrilátero tendo um vértice :b distância de duzentos e vinte e
oito metros (228 m) no rumo magnético dois graus trinta minutos sudo-=ste
(2o 30' SW) do encon'o:ro sudoeste ( SVV) da ponte da Estn.1da de rodag:em
do Coqueiral sôbre o córrego Dágu3 Virtuosa e os l"dos a partir dêsse vértice
com os seguintes comprimeptos é rumos m~gnéticos: duzentos e noventa e sete
metros (297 m) setenü:.· e oito graus trinta minutos norde:;te (78° 30' I··!E),
quatrocentos e setenta m.etros ("~70 m) de~:enove graus trinta minutos sudeste
(19o 30' SE), quinhentos e vinte e cinco metros (525 m) oeste (W), trezentos e noventa e dois metros e cinqüenta centímetro9 (392,50 rn) on:~e
graus trinta minutos nordeste ( 11° 30' NE) até o ponto de partidc.•; a :,;egvr.da áre& com dezoito hectares e trinta ares ( 18,30 ha) delimitz·da por um
polígono tendo um vértice no ponto de amarração acima citado e o_s lados a
po:rtir d&sse vértice com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: !.eisceD.tos e sete metros ( 607 m) quarenta e qu;;:.tro graus trinta minutos nordeste
(44o 30 NE), duzentos e cinqüenta e sete metros (257 m) vinte e seis graus
tdnta minutos sudeste (26° 30' SE), quztrocentos e cinqüenta e seis metros
( 456 m) trinta• e quatro graus sudoeste (34° s~N), duzentos e novent::J. e set8
metros (297 m) sebo:nta e oito graus trinta minutos sudoeste (78° 30' SVI),
duzentos e vinte e oito metros (228 m) dois gí-aus trinta minutos nordeste
(2~ 30' NE) até o ponto de p.:~rtida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorg!lda nos têrmos estabelecidos no Có~
digo d8 Minas.

Art. -3. 0 O título da- autorização de pesquisa, que será uma via- fFJtêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos- e sessenta cruzeiros (Cr$ 360,00),
e ser_á tra·nsc:rito nO livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minerg}
do Ministério d<:'! Agricultura,
Art. 4.0 ,

Revogam-se aos disposiçÕe9 em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.523- DE 10

DE

MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Joaquim Rosalina a pesquisar calcámo
e associados no município de Cantagalo, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da · atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Joaquim Rosalina
a pesquisar calcáreo e associados, numa área de cinqüenta e dols hectares
(52 ha), situada na fazenda do Socego, no lugar den.ominado Fortaleza, distrito de Rio Negro, município de Cantagalo, do Estado do Rio ele Janeiro,
delimitada por um polígono mistilíneo tendo um Vértice a mil duzentos e
6-'cinqüenta metros e cinqüenta centímetros ( 1. 250,50 m), na direção três graus
e quinze minutos sudeste ( 3°15' SE) magnético do centro da ponte Comandante Ernani do Amaral Peixoto, e os laclos a partir dêsse vértice, oitocentos
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e noventa metros (890 m), rumo oitenta e um graus noroeste (81° NW);
oitocentos e sessenta metros (860 m). rumo sete graus e trinta minutos sudoeste
(7°30' SW); seiscentos e dez metros (610 m), rumo cinqüenta e quatro
graus e quarenta e cinco minutos nordeste (54°45' NE); e a margem direita
do Rio Negro para montante até o vértice de partida.

Art. 2.0 Esta autorização é
Código de Minas.

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3. 0 O título dá autorizaçã'o de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e vinte cruzeiros (Cr$ 520,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção :Mineral do

Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

,Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0
da República .

da Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.524-D.E 10

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Francisco Corz-eia a pesquisar caulim,
argila e associados no municÍpio de Campo Lart;o, do EstEJ.do do Paraná
O Presidente da Repúblic~, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.0 Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Francisco Correia a pesquisar caulim, argila e associados numa área de duzentos e quarenta e nove
hectares (249 ha), situada no lugar denominado São Luiz, distrito de São Luiz
do Purunã, município de Campo Largo, do Estado do Paraná, área essa delimitada por um hexágono .irregular que tem um vértice a quinhentos e cinqüenta metros (550 m), no rumo magnético treze graus noroeste (13° NW)
da confluência do arroio da Restinga com o rio das Mortes e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil
trezentos e noventa metros (2.390 m) trinta e seis graus e trinta ininutos
sudeste (36°30' SE), setecentos e oitenta metros (780 m), sessenta e tl"ês
graus sudoeste (63° SW), trezentos metros (300 m), sessenta graus noroeste
(60° NW), d).lZentos e cinqüenta metros (250 m) trinta e um graus e trinta
minutos sudoeste (31°30' SW), dois mil metros (2.000 m) trinta e seis graus·
e trinta minutos noroeste (36°30' NW), mil cento e quarenta metros (1.140 m)
quarenta e três graus e trinta minutos nordeste (43°30' NE).
.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabeleci rlos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa,.que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil quatrocentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 2. 490,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultma.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 56.0

GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

283

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0

15.525-·DE ~0 DE MAIO DE 1944-

Autoriza o cidadão brasileiro Cesátio Rodrigues de Almeida a pesquisar quartzo,
caulim e mica no município de Matias Barbosa, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usand~ da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrrpos do Decreto-lei n.0 1.985, de'29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Cesário Rodrigues de Almeida a pesquisar quartzo, caulim e mica numa área de oito hectares e noventa
ares (8,90 ha), situada na fazenda Cachoeirinha, distrito de São Pedro de
Alcântara do município de Matias Barbosa, do Estado de Minas Gerais e delimitada por uma linha poligonal ·que tem um vértice a quatrocentos e noventa
e seis metros e vinte centímetros (496,20 m), rumo trinta e 'oito graus e dez
minutos noroeste (38°10' NW) da con-Huência dos córregos das Pedras e das
Contendas e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos
e rumos: cento e trinta e oito metros e setenta centímetros ( 138,70 m), cinco
graus e quarenta e cinco minutos noroeste (5°45' NVV); duzentos e setenta
e nove metros (279 m), sessenta graus nordeste (60° NE); cento e quarenta
e cinco m~tros e cinqüenta centímetros (145,50 m), sessenta e dois graus e trinta
minutos sudeste (62°30' SE); duzento~ e quarenta e oito metros (248 m),
três graus e quarenta minutos sudeste (3°40' SE); trezentos e setenta e seis
metros· e cinqüenta centímetros (376,50 m.), oitenta e quatro graus noroeste
(84° NW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que se!"á uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0

15.526-DE 10 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro ]oâo Augusto Rodrigues a pesquisar quartzo e
associados no município de Cordeiro, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Augusto Rodrigues a
pesquisar quartzo e associados e'm terrenos do imóvel dtmominado Vai de
Palmas, situado no distl"ito de Macuco, município de Cordeiro, do Estado do
Rio de Janeiro, numa área de cinqüenta e quatro ares (0,54 ha), delimitada
por um triângulo retângulo tendo um vértice à distância de cento e cinqiienta·
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metros (150 m) no rumo magnético sul (S) do marco do quilômetro quinze
(km 15) da Estrada de Ferro Leopoldina n·o ramal Cordeiro-Macuco e os
lados a partir dêsse vértice com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
noventa metros (90 m), leste (E); cento e cinqüenta metros (150m), quarenta
e cinco graus noroeste (45° NW); cento .e vinte metros (120 m), sul (S),
até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pggará a taxa de tre-?entos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro própdo da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 1~/527-DE ·10 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão bt·asileim Odilon Vieira a pesquisar mica e associados no
município de caratinga, do Estado de Minas Gerais
O Presidente ·.da República, usando da a.tribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de 1\.!Iinas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz8.do o cidadão brasileiro Odilon Vieira a pesquisar
mica e associados no imóvel denominado Sesmaria São Silvestre, situado no
distrito e município de Carating8., do Est~do de Minas Ge:·ais, numa área de
doza hactares (12. ha), delimitada por um retângulo tendo um vértice à distância de quarenta e sete- metros (47 m), rumo magnético trinta e três graus
nordeste (33° NE) do cruzamento do córrego do Galho com a estrada de Caratinga a Bom Jesus do Galho e cujos lados convergentes nesse vértice têm
os seguintes comptimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros (4·00 m),
quarenta e cinco graus e trinta minutos sudeste ( 45°30' SE); trezentos" metros
(300m) e quarenta e quatro graus e trbta minutos sudoeste (44°30' SW).
Art. 2. 0 Esta
de Minas.

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

~ódigo

Art. 3. 0 O título da autoriztJ.ção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão d<:: Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de janeiro; lO de maio de 1944, 123.0 da Independêil.ci~ e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

•
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DECRETO N.0 15.528-DE 10 DE MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Hércules ] . Mosconi Bianchi a pesquisar minério
de terra e associados no mumcipio de Nova Era, do Estado de Minas Gerais

'J Presider:.te da ;<?.epública, usando da atributçào que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de ]\1inas). decreta;
Art. 1.0' Fica autorizado o cidadão brasileiro Hércules J. Mosconi Bi·
anchi a pesqUisar minério de ferro .e associados no lugar denominado Macac,os,
situado no distrito e município de Nova Era, do Estado de Minas Gerais, nuriJa
área de duzentos hectares (200 ha), delimitada por um retângulo tendo um
vértice· à distância de duzentos e oitenta metros (280 m), no rumo magnético
oeste (W), a partir da estação telegráfica de Macacos, no- quilômetro sete·
centos e vinte e cinco mais duzentos e cinqüenta metros (km 725
250 m),
da linha da Estrada de Ferro Central do Brasil, no ramal de Santa Bárbara
entre as estações de Monlevade e .Pedra Furada e os ·lados que partem
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros
( 1. 000 m), quarenta e cinco graus nordeste ( 45° NE), e dois mil metros
(2.000 ~),quarenta e cinco graus sudeste (45° SE).

+

Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3. 0 O títulO da autorização de pesquisa, que será uma via aut~ntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2 .000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam·se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944·, 123.0
da República.

da Independência e 56.0

GE'fULIO

VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 15.529-DE 10 DE MAIO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José João Neves Rodrigues a pesquisar quartzo
e associados no município de Granja, do Estado do Ceará
O

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto· lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0

Fica autorizado o cidadão brasileiro José João Neves Rodrigues

a pesquisar quartzo e assoC'iados mima área de dezoito hectares ( 18 ha),
situada no lugar denominado Olho d' Agua da l'.A:alacacheta, distrito de Ubatuba,
do município de Granja, do Est::ldo· do Ceará e delimitada por um retângulo
tendo um vértice a duzentos e oitenta metros ( 280 m) ," rumo vinte graus e
quarenta e cinco minutos sudeste (30° 45' SE) do canto sudeste (SE) da casa
de Libório Ferreira Veras e os lados que partem dêsse vértice com seiscentos
metros (600 m) ~ rumo sessenta graus sudeste (60° SE), trezentos metros
(300 m) e ruino trinta graus sudoeste (30° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas,
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Art. 3.o O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00 )' e será
trans::rito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revognm-se as áisposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de J 944, 123.0

da Independência e ~6.0

da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N .0 15,530- DE 10 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro ]oão Rahelo a pesquisar quartzo e pedras coradas
no município de Sabinopolis, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Dec~eto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cid2.dão brasileiro João Rabelo a pesquisar
quartzo e pedras coradas numa área de vinte hectareS ( 20 ha), situada no
lugar denominado Cabeceiras do Ribeirão Santo Antônio, distrito, de Euxenita
do município de Sabinópolis, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um
retângulo tendo um vértice a qu<1renta metros (40 m) rumo onze graus sudeste
( 11° SE) magnético d9. foz do córrego Cândida, afluente do, Ribeirão Santo
Antônio e os lados que partem Misse vértice com quinhentos (500 m) e rumo
sul (S) me.gnético, quatrocentos meb:o.<> (LI,QQ m) e rumo este (E) magnético.
Art. 2. 0 Esta autorizacão é concedida nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
~
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste de:::reto, pagará a taxa de trezento!; cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as di.sposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N.0

15.531-DE 10 DE MAIO DE 1944

Autoriza a Sociedade de .Miner.ação Ernesto Zabeu e Filhos Ltda. a pesquisar
caulizn e associados no município de São Paul'o, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código· de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Sociedade de Mineração Ernesto Zabeu e
Filhos Ltda. a pesquisar cauhm e _associados no lugar denomi!!ado Vila das
Mercês na zona Saúde do distrito e município de São Paulo, do Estado de São
Paulo, numa área de um hectare, setenta e nove ares e oitenta e cinco centiares
( 1, 7985 ha) delimitada por um quadrilátero tendo um vértice a distância
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de cento e :vinte e nove metros e noventa centímetros ( 129,90 m) no rumo
magnético cinqüenta e sete graus qu~renta e dois minutos sudoeste (57°42'
SW) da torre da Rádio Bandeirante e os lados a partir dêsse vértice com os
seguintes comprimentos e . . umos magnéticos: cento e trinta e dois metros
e sessenta centímetros ( 132,60 m), quinze graus cinqüenta e oito minutos noroeste ( 15,58' NW); cento e onze metros e oitenta e oito centímetros ( 111,8'8 m),
oitenta e nove graus cinqüenta e oito minutos noroeste (89°58' NW); cento
e noventa metros e vinte e dois centímetros ( 190,22 m), treze graus oito minutos sudeste (13°08' SE); cento e vinte metros e doze centímetros (120,12 m),
sessenta e um graus e vinte minutos nordeste.
Art. 2.o Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrit; no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,
Art, 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123, 0 da Independência e 5_0.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaiJes ·.

DECRETO N. 0 15.532- m: 10

DE

MP.IO

DE

1944

Autoriza o cidadão bmsileiro Edmundo Lms Fialho a pesquisar berilo e tantalita
no município de Pedra Branca, do Estado do ·Ceará
O Presidente da República, usando d8. atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do D2creto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° FiCa autorizado o cidadão brasileiro Edmundo Lins Fi alho a
pesquisar berilo e tant8lita, numa área de quatrocentos e novei:tta e dois hectares ( 492 ha), situada na fazenda Barra do Riachão, distrito e município de
Pedra Branca, do Estado do Ceará e delimitada por uma linha poligonal que
tem um vértice a cem metros ( 100 m), na direção quarenta e nove graus e
trinta minutos nordeste ( 49°30' NE) magnética da confluência dos rios Bananeira e Banabuiu e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: três mil novecentos e quarenta metros
(3.940 m), quarenta e nove graus e trinta minutos nordeste (49°30' NE);
setecentos metros ( 700 m), cinqüenta e cinco graus sudeste ( 55° SE); mil e
seiscentos metros (!. 600 m), dezoito graus sudoeste ( 18° SW); dois mil e
quinhentos metros (2 .500 m), sessenht graus sudoeste (60° SW); mil e cem
metroS (1.100 m), cinqüenta .e seis graus e trinta minutos noroeste
(56°30' NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e vinte cruzeiros (Cr$
4. 920,00) e será. transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independgncia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 -15.533-DE 10 DE MAIO DE 1944
Autoriza a 114"ineração e JYietalurtJ}a do Pinheiro Ltda. a pesquisar cassiterita e
associo;:dos, no município de Pira.tini, áo Estado do Rio Grande do Sul

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituiç5o e "P,os têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0

Fica autorizada a Mineraç:ão e l\IIetalurgia do Pinheiro Ltda. a

pesquis3.r cassit<3rita e associados em terrenos localiz&clos nas proximidades dos
Cerras do Pa><::dão do Rio. Camaq~tã, distrito e município de Piratini, do Estado
ác Rio Grande do SuL numa ·área de quatrocentos e oitenta hectares e quarenta. e mn 2res (é,-80.41 ha) dclimit2.da por um poligcilO tendo um vértice
à' distânci3 de· mil cento e vinte !Lletros ( 1~ 120 m) no rumo verdadeiro Oeste
(W)· da barra da Sanga da Mina Pc:ulista no "rio Camf.l.q'-!ã e os lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos .vcrdadeh·os: dois mil
metros (2. 000 m) cinqüenta e se1s graus quarenta e cinco minutos sudsste
(56°4·5' SE), dois mil- metros (2.000 m), trinta e três graus quinze minutos
sudoeste (33°15' SW), mil se:=ecentos e vinte metros ( 1. 720 m), Oeste (W),
novecentos e trin,ta e d.nco metror; (935 m) Norte (N), dois mil metros
(2 .000 m) trinta e três graus quinze minutos nordeste (33°15' ·NE), até o
ponto de partida .
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

auto:rização

é outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e dez cruzeiros (Cr$
4. 810,00) e será transcrito no livre próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as dispo"sições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123-0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 15.534- DE 10 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão bra.sileíro Abelardo Sá Guedes a pesquis3.r quartzito e areia
no município de Caxambú, do Esté!.do de Minas Gerais
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mim!s), deCreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Abelardo Sá Guedes ~ pesquisar qum·tzito e 'areia numa área de oito hectares, setenta e sete ares e trinta
e dois centiares (8,7732 ha)~ situada no lugar denominado Areía Branca ou
Capão da Galinha Choca, distrito e município de Caxambú, do Estado de Minas
Gerais e delimitada por uma linha poligonal que tem uni vértice no ponto em
Que a estrada de rodagem Caxambú-Baspendi atravessa o ribeirão João Pedro
e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e três metros (103m), setenta e três graus e trinta ffiinutos
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.nordeste (73°30' NE); setenta metros (70· m),. quarenta e tr~s graus e um
minuto nordeste ( 43° 1' NE); sessenta e dois metros ( 62 m), cinqüenta e sete
graus e dez minutos sudeste (57°10' SE); cem metros (100m), setenta e nove
graus e cinqüenta e nove minutos nordeste (79°59' NE); quatrocentos e vinte
metros· (420 m), trinta graus e cinqüenta e oito minutos sudoeste (30°58' SW);
trezentos e nove metros (309 m), sessenta e nove graus e trinta minutos noroeste (69°30' NW); duzentos e oitenta' metros· (280m), quarenta e oito graus
e cinqüenta e dois minutos nordeste (48°52' NE).
Art. 2.0 Esta
Código de' Minas.

autodzaçâo é

outorgada nos

t~rmos

estabelecidos no

Art. 3. 0 O· título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentGs cruzeiros (Cr$ 300,00) ·e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as dispOsições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 15.535-DE 10 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Artur da Rocha· Praxedes a pesquisar agalmatolito
no municÍpio de Pará de Minas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Artur da Rocha Praxedes
a pesquisar agalmatolito numa área de sete hectares (7 ha), situada na fazenda
Capfio, distrito e município de Pará de Minas, do Estado de Minas Gerais e
delimitada por um triângulo tendo um vértice a cento e cinqüenta metros
(150 m),"rumo dezoito graus sudoeste (18° SW) magnético, da foz do córrego
Pedras, afluente do Ribeirão Paciência e os lados que partem dêsse vértice
com quatrocentos metros .( 400 m) e rumo trinta e um graus trinta minutos
sudoeste (31°30' SW) magnético, quatrocentOs metros (400 m) e rumo oitenta
e oito graus trinta minutos noroeste (88°30' NW) magnético.
Art. 2.0 Esta . autorização é
Código de Minas.

outorgada nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
· dêste decreto, pagará a taxa de· trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agriculturà.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República ·
GETULIO VARGAS ,

Apolonio Salles.
131.837- Col. de Leis- Vol. IV

F. 19
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DECRETO N.0 15.. 536-DE 10

DE MAIO DE

1944

Autoriza os cidadãos brasilei-ros Júlio Ferreira da Silva e Antônio Ferreira Pinto
a pesquisar quartzo e pedras coradas no município de Malacacheta, do
Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que Ih~ confere o
art. 74, letra a, da Constituição ,e nos têrmos do Decretowlei n.0 L985, de 29
de janeiro de 1940 (Códlgo de Minas), de~reta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Júlio Ferreira da Silva
e Antônio Ferreira Pinto a pesquisar quartzo e pedras coradas numa área de
cento e .sessenta e cinco hectares ( 165 ha), situada no lugar denominado Santo
Antônio do Mucurí, distdto e município de Malacacheta, do Estado de Minas
Gerais, e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice na foz do
córrego Veado afluente do rio Mucurí- e cujos lados, a partir d&sse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:' mil e trinta e três metros
(1.033 m) trinta grau~ noroes~e (30° NW), mil quinhentos e dez metros
(1.510 m) sessenta e quatro graus sudoeste (64° SW), mil e trinta e três
metros (1.033 m) trinta graus sudeste (30° SE), mil trezentos e oitenta e
cinco metros ( 1. 385 m), sessenta e quatro graus nordeste ( 64° NE), trezentos
e cinco metros (305 ) vinte e um graus sudeste (21° SE), trezentos e trinta
metros (330m) cinqüenta e três graus nordeste (53° NE), duzentos e sessentametros (260m) vinte quatro graus noroeste (24° NW), cento e oitenta metros
(180 m) cinqüenta e nove graus sudoeste (59° ,~W).
Art. 2.0 Esta autorização
Código de Minas.

é outorgada

nos têrmos estabelecidos

no

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntic~
dêste decreto, pagará a taxa de mil seiscentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
1.650,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência a 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.537-DE lO DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Barroso de Carvalho a pesquisar mica e associados no município de ltaperuna, do Estada do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
art. "74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Barroso de Carvalho
a pesquisar mica e associados numa área de vinte hectares (20 Ha), situada no
local denominado Santa Fé, distrito de Porciúncula, município de Itaperuna,
do Estado do Rio de Janeiro, e delimitada por um retângulo tendo um vértice
a mil duzentos e trinta metros ( 1. 230 m), no rumo magnético cinco graus
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sudoeste (5° SW) de um marco de pedra cravado à margem direita do córrego Santa Fé, junto à ponte onde o mesmo é atravessado. pela estrada Porciúncula-Antônio Prado, e os lados convergentes no vértice considerado, têm,
a partir dêle, os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos
metros (500 m), leste (E), e quatrocentos metros (400 m), sul (S).
Art. 2.0 Esta autorização é
Código de Minas.

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos no

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção· Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúblicíi.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.538- DE 10 DE MAIO DE 194.4

Autoriza os cidadãos· brasileiros Antônio da Costa Batista Filho e Alfredo de
Oliveira Leite a pesquiséJI minério de ferro e associados no município de
Cambuquira, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da RepúbHc~, usando da atribuição q"ue lhe coilfere o artigo 74, letra a, da Constituição,• e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Ant-ônio da Costa Batista Filho e Alfredo de Oliveira Leite a pesquisar minério de ferro e associ<:lldos no lugar denominado Marimbeiro, situado no distrito e município de Cambuquira, do Estado de Minas Gérais, numa área de sete hectares noventa ~
três ares e cinqüenta centiares· (7,9350 ha) delimitada por um quadrilát.ero
tendo um vértice à distância de_ duzentos e noventa e cinco metros (295 m) no
rumo magnético quarenta e seis graus sudeste (46° SE), a partir do marco
de pedra, 'que. divide ·as terras do Estado e as dos partJiculares, os lados, a
partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) quarenta e nove graus trint~ m"inutos nordes:e
(49° 30' NE), duzentos e oitenta metros (280 m) setenta e quatro grauS
trinta minutos noroeste (74° 30' NW), cento e noventa metros (190 m) cinqüenta graus zero minutos sudoeste (50° 00' SW), duzentos e oiteÍlta metros
(280 m) oitenta graus zero minutos sudeste (80° 00' SE).
·
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa-, que será uma via autêntL:a
dêste decreto; pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será tra-nscrito no livro próprio da Divisão de Fomel:\to da Produção Mineral do Ministério da Agricultura-,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio dé Janeiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 15.539 -

DE

10

DE MAIO DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Maria Nazareth Roseira a· pesquisar amianto, cromita e minérios de ferro no mun.icípio de Goiânia, do Estado de Goiaz

O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nOs têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretOJ:
Art. 1.° Fica autorizada a· cidadã brasileira Maria Nazmeth Roseira 3..
pesquisar amianto, cromita e minérios de ferro numa 'áres.• de cento e vint-e e
cinco hectares, seis ares e vinte cinco centiares ( 125,0625 ha), situada na fazenta Morro Feio, distrito de Hidrolândia, municípió de Goiâni~, do Estado
de Goiaz e delimitada por uma linha poligonal que tem um· vértice na cqnfluência dos córregos da Bocaina e do J araguá e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e seiscentos
metros ( 1 . 600 m) e cinqüenta e cinco graus e quarenta minutos sudeste ( 55°
40' SE), mil e trezentos metros (1.300 m), e cinco graus nordeste (5° NE),
mil metros (1.000 m) e setenta e oito graus e três minutos noroeste (78° 3'
N\IV), setecentos e cinqüenta e três metros (753 m_ e trinta e oito_ graus e
cinco minutos sudOeste ( 38°. 5' SW) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgOOs.• nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pbsquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa~ de mil duzentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 1.260.00)
e Será trnnscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as

disposiç~es

em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de maio· de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da.
Repú!Jlica.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Salle-s.

DECRE.TO N. 0 15.540 -

DE 10

~E

MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João de Macedo Linhares a pesquisar minérios de
cobre, molibdênio e associados no município de São Gabriel, do Estado
do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta~:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João de Macedo L-inhares
pesquisar minérios de cobre, molibdênio e assocí:ados numa área· de trinta e
um hectares e quarenta e quatro ares (31,44 ha) situada na Fazenda de Palma
Cu Bom Retiro, segunda (2.a) zon~ do distrÚ:o e município de São Gabri'el, do
Estado do Rio Gmnde do Sul e delimitada por um paralelogramo tendo U'!n.
vértice a mil setecentos e trinta metros ( 1. 730 m), rumo sessenta e oit-o graus
dez minutos sudeste ( 68° 10' SE) magnético da casa de Manuel Luis Marques
e os lados que partem dêssé vértice com oitocentos e oitenta metros (880 m) e
rumos este (E) magnético e quatrocentos metros (400 m) rumo dezessete
graus sudoeste (17° SW) ma.gnético.
B:l
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgê!da1 nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa. de ~rezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00.), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomen_to da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
·
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J<meiro, 10 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N. 0 15.541 -

DE

10 DE MAIO DE 1944

~4utoriza.

o cidadão brasileiro Herzen Barreto de Oliveira Dias a pesquisar
mica e associaãos, no município de ltambé, do 'Estado da Bahia

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por· Ífllta. de_ pagamento.

DECRETO N. 0 15.542 _.____ DE 10 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro juraci Pinheiro Lima a pesquisar mica e associados no município de Carangola, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Juraci Pinheiro Lima a
pesquisar mica e associados numa área de cinqüenta e seis hectares e cinqüenta ares (56,50 ha) situada no imóvel Barra1 d'Anta, distrito de Alvorada,
do "município de CSlrangola, do Estado de Minas G.erais, e delimitada por
wna lmha poligonal que tem um vértice a qu&<trocentos metros ( 400 m)
rumo quarenta e cinco graus nordeste (45° NE) magnético do canto extremo
norte. (N) da fachada posterior da sede do referido imóvel- Barra d'Anta e
cujos laxlos, a• partir dêsse vértice, têm os segUintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos metro's (300 m), quatorze graus e trinta minutos
nordeste (14° 30' NE); seiscentos e vinte e oito metros (628 m), trinta e
seis ~raus e quinze minutos norgeste (36° 15' NW); oitocentos e setenta
metros (870 m), sessenta e oito graus sudoeste (68° SW); seiscentos metros
(600 m), trinta e oito graus sudeste (38° SE); duzentos e cinqüenta e cinco
metros (255 m), dezesseis graus e quarenta e cinco minutOs. nordeste
(16° 4-5' NE); setecentos e doze metros (712 m), sessenta e· oito graus e
trinta• minutos sudeste (68° 30' SE),
Art. 2.0 Est~ autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via àutêntica dêste Decreto, pagará a t<i!Xa de quinhentos e setenta cruzeiros (C!$ 570,00)
e_ será transcrito no ,livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minem! do Ministério da Agricultura,,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de maio d-e 1944, 123.0 ·da Independência e
República.

56.0

da

GETULIO VARGAS.

Apolonio SaJles.

DECRETO N.0 15.. 543- DE 11

DE

MAlO DE 1944

Falecimento do Embaixador José de Paula Rodrigues Alves

O Presidente da República, usando das atribuiçÕes que lhe confere o
art. 74 da Constituição, e
Considerando os relevantes serviços prestados à diplomacia brasileira pelo
eminente Embaixador -José de Paula Rodrigues Alves, resolve -decretar :
Artigo I funerais;

a) luto oficial no dia da chegada do corpo e no dia dos seus

b) nomear uma comissão composta dos Senhores Henrique Dodsworth,
Prefeito do Distrito Federal, Embaixador Pedro Leão Veloso, Secretário Geral
do Ministério das Relações Exteriores, Ministro José Roberto. de Macedo Soares,
Chefe da Divisão do Cerimonial do Itamarati, e do Primeiro Tenente Hélio
Freire como Secretário, a fim de receber a bor-do do cruzador "La Argentina'"
o corpo do Embaixador José de Paula Rodrigues Alves e torn,ar tôdas as providências para que sejam feitos oficialmente os seus 'funerais;
c) determinar que a bandeira nacional nos dias 12 e 13 do corrente mês
seja haiteada em funeral em todos os edifícios públicOs do território nacional;
d) conceder ao extinto funerais e honras militares correspondentes às do
cargo de Ministro de Estado ,

Rio de Janeiro, em 11 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Oswaldo Aranha.

DECRETO N, 0 15.544 -

DE

Ü

DE MAIO DE

1944

Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerárxo-mensalista do
Gabinete do Ministro, do Ministério da Guerra, e dá outra"$providências

O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Constituição, decretr •

ar~

Art, 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Gabinete do Ministro, do I\1inistério da Guerra, uma função de
artífice, referência VII.
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Art. 2.0 ·A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na im~
portância de Cr$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá
à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n, 0 17 - Ministério da Guerra, do
orçamento geral da União para 1944 .

Art. 3.0 :ltste Decreto ·entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO

N. 0

15.546 -

Suprime

DE 11 DE MAIO DE

car~o

1944

extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, dá Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea ·n do DeCreto~lei n.O 3 .195, de 14 de abril\ de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um cargo de Tesourei'ro, padrão 25, da Alfândega do Rio de J aoeiro, do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda,
Vago ein virtude da aposentadoria de Oldemar de Rezende Meira, devendo a
dotação correspondente ser levada a crédito da conta~corrente do Quadro Per·
manente do mesmo·, Ministério.
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República..
GETULIO

VARGAS,

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15.546 -

DE

11

DE

MAIO

DE

1944

Revoga o Decreto n.O 3. 776, de 2 de março de 1939
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica revogado o Decreto n. 0 3. 776, de 2 de março de 1939,
que autorizou o cidadão norte-americano Samuel Komisar, residente nesta
· Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.0 466, de 4
de junho de 1938.
Art. 2.0 1tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.·
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DECRETO N.O 15.547 , -

DE

11

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza a firma Samuel -KOmisar & Cia. a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.0 466, de 4
junho de 1938; decreta:
Art 1.° Fica autorizada a firma Samuel Komisar & Cia., estabelecida
nesta Capital, a Comprai: pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.O 466,
de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 itst'e Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se ·as disposições em contrário.
Rio de. Janeiro, 11 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A . de Souza Costa.

DECRETO N.O 15.548

~ DE

11 DE MAIO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da :República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 16 cargos da classe I da carreira de Técnico
de Administração do Quadro Suplementar do Departamento Administrativo
do Serviço Público, vagos em virtude -das exonerações de José Veiga, Creso
Gomes Teixeira, Dicarrtor Pinheiro de Morais, Newton Campos, Ricardo Jorge
Filho, Nanei Guimarães de Carvalho, José Vicente de Oliveira Martins, Antônio Gonçalves Diniz Júnior, José Saldanha da Gama e Silva, Assai Nunes
Fernandes Lima, José Barreiros, Célia Neves, Guanaira lerei::ê Bruno de
Queiroz, Océlio de Medeiros, Francisco Martins dos Santos e Géraldo Wilson
Nunan, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCo,rrente do Quadro Permanente do mesmo Departamento.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições- em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repú"f?lica.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15. 549 -

DE

"12 DE MAIO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art; 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos dois (.2) cargos da classe L da carreira de
Engenheiro (DNEF-DNER), do Quadro I Parte Permanente do
Ministério da Viação e Obras Públitas, vagos em virtude do falecimento
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de Heitor Teixeira Brandão e da exoneração de Eudoro Lemos de Oliveira,
deVendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente
do mesmo Quadro -do referido Ministério,
Art.

2.0 Revogani-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0. da
República.

Independ&nci~

e 56.0 da

GETULIO VARGAS,

João· de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.550 -

DE

12

DE MAIO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usandO da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos seis (6) cargos da classe G da carreira de
Prático de Engenharia, do Quadro I - Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da prq_moção de Ascendino
Pessoa Maciel, Calistrato Muller Sales, Manuel Marinho de Almeida e Obed
Rodrigues da Silva e da exoneração, de Jerônimo Augusto Curado Fleury e
José Eustachio de Miranda, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art.

2.0 Revogam-se as disposições- em contrário.

Rio de Janeiro, 12 ·de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 , da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mertdonça Lima.

DECRETO N. 0 15.551 -

DE

12

DE

MAIO

DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra: a, da Constituição, e nos têrmos do art ,' 1.0 , alínea n, do De-creto-lei n.O 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um ( 1) cargo da classe F da carreira de
Mestre de linha, do Quadro VI - Parte Suplementar -:- do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de José Medeiroa,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N.O 15.552 -

DE 12 DE MAIO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da Repúl::ilica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe D da carreira de Condutor de- trem, do Quadro VI -· Parte Suplementar do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de Álvaro Martins,
ficando se"m aplicação a dotação correspondente.
Art.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de JaneirO, 12 de maio -de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N, 0 '15.553-

DE

12

DE

MAIO

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, .da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0, ~línea n, do
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos cinco (5) cargos da classe C da carreirs de
Agente de estrada de ferro, do Quadro VI - Parte Suplementar, do Ministério d~ ViaÇão e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Francisco Alves Sem~, da aposentadoria de Vicente Ulisses Alves e Diogo Brag9.
Moreira, do falecimento de Otávio Sá e da demissão d'e João Borges da ,Silva,
ficando sem aplicação a dotação correspondente,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em coritrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N, 0 15.554 ~xtingue

DE

12

DE MAIO DE

1944

cargo excedente

O Presidente da República, 'usando da atribuição que lhe confere o (l<l'tigo .74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do
Decreto-lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um ( 1) cargo da classe E da carreira de Escriturário, do Quadro VI - Parte Permanente, do Ministério da Viação e Obras
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Públicas, vago em virtude da aposentadoria de José de Queiroz Monteiro,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente
do mesmo Quadro e Parte do referido Ministério,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ::la
República..
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO

N. 0

15.555 -

DE

12

DE MAIO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da Repúbiica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) ca-rgos da classe D da carreira de
Agente de estrada de ferro, do Quadro IX ~ Pa>rte Suplementar, do Ministério .da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Davbo
Ferreira de Miranda e da exoneração de Jorge Diniz de Lima, ficando sem
aplicatÇão a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em .contrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 :ia
República.
GETULIO VARGAS,

João de lJendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.566 -

DE

13

DE MAIO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a; da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n, 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe F da carreira de
Mestre de eletricidade, do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vagos em virtude da promoção de Manuel José da Silv::l1 e Pedro
Faria PaSsos, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1944, 123.0 da IndepEmdência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de.Mendonça Lima.
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DECRETO N.0 15.557 -

DE

12

DE MAIO DE

1944.

Suprime cargo extinto
O Pr~sidente da República, usando da c;.•tribuição que lhe confere o a'l'tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo t.o, E!línea n, do
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 194,1,· decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um (1) cs.<tgo de Auxiliar Técnico de 1.a classB,
dasse I, do Quadro IX - Parte Suplementar, do Ministério d~ Viação e Obra.3
Públicas, vago em virtude da aposentadoria de Paulo Botelho, ficando sem
aplicação a· dotação correspondente.

Art, 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 áa

República.
GETULIO VARGAS.

João de M endonc;;a Lima.

DECRETO N,0 15.558

-DE

12

DE

MAIO

DE

1944

Revoga o decreto que concedeu à sociedade anônima The Goodyear Tire and
Rubber Company of South America autOrização para funcionar e caSsa
a respectiva Carta

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima The· Goodyear Tire and Rubber Company of South America, com sede
em Augusta, Maine, no Condado de Kennebec, Estados Unidos da América, e
tendo em vista a deliberação alí tomada, pela Diretoria, na reunião realizada
no escritório da mesma Companhia, em 30 de agôsto de 1943, no sentido de
encerrar as suas operaÇões· no Brasil, decreta:
Artigo único. Fica revogado o Decreto n,0 9.918, de 7 de dezembro
de 1912, pelo qual se concedeu à sociedade anônima The Goodyear Tire and
Rubber Company of South America, autorização para funcionar na República
e cassada a respectiva Carta.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 15.559 -DE 12 DE .MAIO DE 1944
Revoga o decreto que concedeu à "Compaiíia Swiit Internacional, Sociedad
Anonima Comercial" autorização para funcionar na República e cassa a
respectiVa Carta

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a ucompa:õ.ia
Swift Internacional Sociedad Anonima Comercial", com sede em Buenos Ai-
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res República Argentina, e tendo em vista a deliberação alí tomada pela sua
Di;etoria, na reunião realizada a 23 de setembro de 1942, no sentido d~ encerrar as suas operações no Brasil, decreta:
Artigo único. Fica revogado o Decreto n.O 2. 942, de 5 de agôsto de
1938, pelo qual se concedeuà Compafii~ Swift Internacional, Sociedad Anonima Comercial" .autorização para funcionar na República, e cassada a res-_pectiva Carta.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0

15.560 -

DE 12 DE MAIO DE 1944

Concede à Sociedade Antônio Alonso & Comp., autorização para funcionar como
emprêsa de navegação, de acôrdo cOtn o que prescreve o Decreto n. 0 2. 784,
de 20 de novembrO de 1940

O Presidente da República, atendendo ao que requereu Antônio Alonso
& Comp_., com sede na cida_de de Santos, Estado de São Paulo, decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade Antônio Alonso & Comp., autorização para funciona'!' como emprêsa de navegação, de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940, obrigando-se a
mesma socied~·de a cumprir integralmente as leis e regulamentos ~m vigor,
ou que veriham a vig'!rar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Ja11ei:ro, 12 de. maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0

15.561-DE 12 DE MAIO DE 1944

Concede à Companhia de Segurbs Aliança Brasileira autorização para funcionar
e aprova os seus estatutos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e resse·guros dos ramos elementares, a que se refere o art. 40, n.0 1, do Decreto-lei
n. 0 2. 063, de 7 de março de 1940, a Companhia de Seguros Aliança Brasileira,
com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, constituída pela escritura pública
lavrada em notas do Tabelião do 6.0 Ofício desta cidade, a 27 de agôsto de
1943, bem como ficam aprovados os estatutos adotados pelos subscritores
do seu capital e constantes da referida escritura.
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Art. z.o A sociedade fkará integralmente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização de que trata
o presente decreto.
'

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15.562-

DE

12

DE

MAIO

DE

1944

Concede à Nladepinho Seguradora S. A. autorização para operar em seauros
dos rantos elementares e aprova os novos estatutos, inclu'sive quanto ao·
aumento de capital.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art, 74,
letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Madepinho Seguradora S, A., com sede na cidade de Pôrto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a
funcionar em operações de seguros e resseguros de acidentes do- trabalho pelo
Decreto n.O 2. 068, de 20 de outubro de 1937, autorização para operar erri seguros e resseguros dos ramos elementares, o que se refere o ar~. 40, n.O 1, do
Decreto-lei n.O 2. 063, de. 7 de março de 1940.
Art. 2.° Ficam aprovados os novos estatutos da Companhia, inclusive o
aumento de capital social de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) para
Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), conforme deliberação das
assembléias gerais de acionistas, realizadas a 10 de abril, 12 de julho-~ 8 de
dezembro de 1943.
Art. 3.0 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto das autorizações a
que se refere o presente decreto.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1944,
República.

~23. 0

da Independência e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15.563 -

DE 13 DE MAIO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe E da carreira de
Cabineiro de estrada de ferro, do extinto Quadro li, do M!nistério da Viação
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e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Antônio da Costa Côrteg
e do falecimento de Bomfim Rodrigues da Silva, ficando sem aplicação a do.
tação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrária.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.
João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.564-

DE

13

DE

MAIO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos t&rmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe H .da carreira de Mestre de Oficina, do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago · em virtude da proÍnôção de Maximiliano Chirello, ficando sem
aplicação a. dotação correspondente.

Art. 2.0

Revogam-se as disposições ein contrário.

Rio de Janeiro, "13 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15,565 -

DE 13 DE MAIO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que. lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, Slínea n, do Decretolei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três ( 3) cargos da classe H da carreira de
Mestre de linha, do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da prOmoção de Lucas Roberto Barbosa, da aposentadoria de Dario Antônio dos Santos e do falecimento de Pedro Soares, fi~
cando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1944, 123.0 da Ind"ependência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N.O 15.566 -

DE

13

MAIO

DE

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínéa n, do Decretolei n.0 3.195, de 14 de abril 'de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam sup:rinlidos dois (2) cargos da classe F da carreira de
Mestre de eletricidade, do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vagos em virtude da promoção de Manuel. José da Silva e Pedro
Faria Passos, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
· Art. 2.0 Revogam-se as disposições eb contrár,io.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 46.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

]oãp de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.567 -

DE

13

DE

MAIO

DE

1944

Suprime cargo& extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arw
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do
Decreto~lei n,0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. '1.° Ficam suprimidos dois (2) cargOs da classe E da carreira
de Contínuo, do· extinto Quadro II, do Ministério da, Viação e Obras Públicas,
vagos em virtude da aposentadoria de, Antônio Gonçalves Duarte e Francisco
José Machado, ficando sem aplicação a dotaÇão correspondente.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS •

.João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15. 568 -

DE

13

DE

MAIO

DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da Repúbliça, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e ·nos têrmos do artigo 1.0, alínea n, do
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. ~t.o Fica suprimido um (1) cargo da classe F da carreira de
Desenhista, do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em ·virtude da promoção de Angenor Alves da Cunha, ficando sem
aplicação a dotação correspondente.
Art. -2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1944, 123.0 da Jndependên'Cia e, 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

]oãq de MendonÇa Lima.
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DECRETO N.0 15.569 -

DE 13 DE MAIO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, 'da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0, alínea n, do
DecretO-lei n.0 3 .195, de 1.4 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos vinte (20) cargos da classe E da carreira
de Escriturário (Decreto-lei n.0 145, de 1937), do extinto Quadro 11, do
Minist6rio da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de
Adolfo Alvés da Cunha, Antônio Dias de Oliveira, Cícero Jardim, Fernando
Vieira Castilho, Godofredo Teixeira Guimarães, João Gomes da Silva, José
Antôllio Dias, José Pequeno de Oliveira, Leon Rocha Paris, Newton Jardim
e Valdemar Romano Lobosco, da aposentadoria de Álvaro Teix.eira da Nóbrega, Estanislau JalÍ: Wojeickowsky, João Altino Dória, João Augusto Teles,
Paulo Fernandes de Sousa e Renato Leal Ribeiro, da demissão de João Ribeiro Midões, da exo~eração de Yolanda Dourado Lopes e do falecimento de
Paulo Valéria do ~spírito Santo, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO 'N, 0 15,570 -

DE 13 DE MAIO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos d.o artigo 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe K pa carreira de
Engenheiro, do extinto Quadro li, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vagos em virtude da promoção de José Assunção Viriato de Araújo e da demissão de José Paletta de Cerqueira, ·ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1944, 123.0 da lndependªncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça. Lima.
131.837 -

Cal. de Leis -

Vol. IV

F. 20
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DECRETO N. 0 15.571-

DE

13

DE

MAIO

DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos t@rmos do artigo 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprhnido um (1) cargo da classe C da carreira de Agente
de estrada de ferro, do Quadro VIII - Parte Suplementar - do ·Ministério da
Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de Aristides Alves do
Vale, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogatp-se as disposições em contrário .
. Rio de J.aneiro, 13 de m2.io de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
República.
GETULIO VARGAS.

João de ll'iendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.572 -

DE

13

DE

MAIO

DE

1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando, da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a~ da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extfntos três (3) cargos da classe E da carreira de Escriturário, do Quadro VIII - Parte Permanente - do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Francisco Pereira de Sousa,
da aposentadoria de Sebastião Augusto de Morais Rêgo e do falecimento' de
<>Eleazar de Paiva Martins, devendo a dotação correspOndente ser levada a
crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro e Parte do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrá~io.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.573 -

DE

15

DE

MAIO

DE

1944

Alte::a a Tabela Numérica Ordinária de Extranwnerário-mensalista da Rede
de Viação Cearense, do l!Jinistério da Viação e Obras Públicas, e dá outras
providênci2s

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cOnfere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa>, a Tabela
Numérica Ordináriê! de Extrâ.numerário-mensalista da Rede de Viação Cea-
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rense, do Departc;.mento Nacional de Estradas de Ferro, do Ministério da
Viação e. Obras Públicas.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na imporM
tâD.cia de Cr$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil cruzeiro~) _anus.·i.'s,
correrá à conta da Verba 1 ~ Pessoal, Consignação li ~ Pessoal E:xtra<numeM
rário, Subconsignação 05 - Mensa-listas, Ane:xo n. 0 22 - MiniStério da Viação
e, Obras Públicas, do orçamento geral da _União para 1944.
Art. 3. 0 Êste Decreto· entrará em vigor na data ·de sua publicação.
Rio de

Jc;,.n~dro,

15 de ms.<io de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da

Repúblic~.

GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

;::;

MINISTÉRIO DA VIAÇAO E OBRAS PúBLICAS

00

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO- Rl!:DE DE VIAÇÃO CEARENSE
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DECR:ETO N. 0 15.574-

DE

15

DE

MAIO

DE

1944

Outorga a Yarede Yared cncessão para o aproveitamento da energia hidráulica
de uma cachoeira, situada no rio jangada, Distrito de Matos Costa, muni~
cipio ·de Pôrto União, Estado de Santa Catarina

Não foi publicado ·ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.575 -

DE

15

DE

MAIO

DE

~_944

Concede à Sociedade de Comércio, Indústria e Navegação I.imitada, autori~
zação para funcionar como emprêsa de navegação, de acôrdo com o que
prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedade de
Comércio, Indústria e Navegação Limitada, com sede em J?arra do Itabapoana,
municí.pio de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, decreta:
Artigo único, É concedida à Sociedade de Comércio, Indústria e Navegação Limitada, autorização para funcionar como emprêsa de navegação, de
· acôrdo com o que .prescreve o Decreto-lei n: 0 2, 784, de 20 de novembro de
1940, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida
autorização,
Rio de Janeiro, 15 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO

N. 0

15.576- DE 15 DE MAIO DE 1944

Concede a Luciano Castro & Irmãos Limitada autorização para funcionar como
emprêsa de navegação, de· acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei número

2. 784, de 20 de novembro de 1940
O Presidente da República, atendendo ao ·que requereu a sociedade Luciano Castro & Irmãos Limitada, com sede na cidade de Santos, Estado de
São Paulo, decreta:

1

Artigo único. E' concedida à sociedade Luciano Castro & Irmãos Limitada autorização para funcionar como emprêsa de navegação de acôrdo com
o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS .

Alexandre Marcondes FilhC!·
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DECRETO N. 0 15.577 -

DE 15 DE MAIO DE 1944

Suprime cargo extinto

0 Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de abril q.e 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo, em com1ssao, de Administrador, Padão E, do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude
da exoneração de Oscar Barreira de Alencar, ficando sem aplicação a dotação
correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa.

'

DECRETO N.o· 15.578- DE 15 DE MAIO DE 1944
Dispõe sôbre a lotação nominal das repartições atendidas pelo Quadro I
do Ministério da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República, Usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o Decreto n, 0 15·.000, de
9 de março de 1944, decreta:

Art. 1.0 A lotação nominal dos funcionários das repartições atendidas
pelo Quadro I do Ministério da Viação e Obras Públicas, é a constante
das tabelas anexas ao presente Decreto.
'
·
Art. 2.0 Os funcionários removidos por efeito dêste Decreto deverão entrar em exercício, na repartição em que ficam lotados, no prazo estabeleddo
pela legislação em vigor
independentemente de qualqur comunicação escrita,
Art. 3.0 :Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

e

Rio de Janeiro, 15 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.579

~

DE 16 DE MAIO DE 1944

Inclui. nos efeitos do Decreto~lei n.0 4. 166, de .11 de março de 1942, para
fi"ns de ·liquidação, a firma Heder & Companhia Limitada, com sede

na Capital do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atdbuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 2.0
do Decreto n.0 10.358, de 31 de agôsto de 1942; S.0 do Decreto-lei número 4.807, de 7 de outubro de 1942;' 1.0 do Decreto-lei n.0 5.661, de 12
de julho de 1943; e 1.0 - do Decreto-lei n. 0 5. 777, de 26 de agôsto de 1943,
decreta:

312

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 1.0 Fica incluída nos efeitos do Decreto~lei n.O 4. 166, de 11 de
março de 1942, para os ·fins de liquidação, a firma Heder & Companhia Limitada, com sede na Capital do Estado de São Paulo.
§ 1.0 O ativo e ·o passivo da firma ficarão a cargo do liquidante nonieado para proceder à liquidação.
§ 2.0 O processo pelo qual deverão ser alienados os bens e direitos,
ou as cotas sociais, será estabelecido nas instruções que o Banco do Brasil
S. A. expedirá como Agente Especial do Govêrno.
Art, 2.0 O líquido apurado -na liquidação será distribuído pelos soctos,
devendo · ser recolhido ao Banco do Brasil S. A., na forma do Decreto-lei
n.0 4.166, de 11 de março de 1942, ou do Decreto-lei n.O 3.911, de 9 de
dezembro de 1941, o que tiver de ser incorporado ao Fundo de Indenizações ou de permanecer na -qualidade de disponibilidade fiscalizada.
Art, 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
·Art. 4.0 Revogam-se as disPosições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza. Costa.

DECRETO N. 0 15. 580 Declara de

DE 16 DE MAIO DE 1944

utilidEJde pública a uAssociação Paulista de Medicina", com
sede na Capital do Estado de São Paulo

O Presidente da Repúblicà, atendendo ao que requereu a "Associação
Paulista de Medicina'.'. com sede na Capital do Estado de São Paulo, a
qual satisfez as exigências legais, usando da atribuição que lhe confere o
art. 2.0 da lei n.0 91, de 28 de agôsto de 1935, decreta:
Artigo umco. É declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 1.0 da mencionada lei n. 0 91, de 28 de agôsto de 1935, a "Associação
~aulista de Medicina", com sede na Capital do Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 15,581 -

DE 16 DE MAIO DE 1944

Auto.tiza o funcionamento do Curso Superior de Administração e Finanças
da Academia de Comércio de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição f? nos têrmos do art. 23, do Decreto-lei
n.0 421, de 11 de maio de 1938,
Resolve conceder autorização para o funcionamento do Curso Superior
de Administração e Finanças da Academia de Comércio de Santa Catarina, com sede em Florianópolis, no Estado de Santa Catarina,
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1944, 123.0
República.

d~

Independência e 56.0 da

GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.
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DECRETO N.O 15.582 -

DE 16' DE MAIO DE 1944'

Conce-de reconhecimento a divers'os cursos da Escola Superior de Educação
Física de Pôrto Alegre

O ~residente da República, usando da atribuição que lhe confére o art. 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei n.0 421, de
11 de maio de 1938, resolve:
Conceder reconhecimento aos Cursos Sup~rior de Educação Física, Normal de Educação Física, de Técnica Desportiva, de Medicina Especializada
em Educação Física e . de Treinamento e Massagem da Escola Superior de
Educação ~ísica, com sede em Pôrio Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.583-DE ]6

DE MAIO

DE

1944

Concede reconhecimento aos cursos de filosofia, matemática, geografia e hist6ria,
ciências sociais, letras clássicas, letras neolatinaS, letras anglo-germânicas
e pedagogia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Campinas.
O Presidente da Repúblic~, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, le.tra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei p.0 421,
de 11 de maio de 1938.
Resolve conceder reconhecimento aos cursos de filosofia, matemática, geografia e história, ciências sociais, letras. clássicas, letras neolatinas, letras anglogermânicas e pedagogi:i, mantidos. pela Faculdade de Filosofia, Ciêndas e
Letras, com sede em Campinas, no Estado de São Paulo.
'
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.584 ~DE 17 DE
Concede à sociedade The Knox Compa.ny

MAIO

autoriz~ção

DE 1944
pEJra funcionEJI' na

República

O Presidente da República, atendendo ao que requéreu a sociedade The
Knox Company, com séde na cidade Wilmington, Cond8do de New Castle, Estado de Delaware, Estados Unidos da América, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade The Knox Company, com séde
na cidade Wilmington, Condado de New Castle, Estado de Delaware, Estados
Unidos da América, autorização para funcionar na República, com o capital de
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Cr$ 300.000,00 e com os estatutos que apresentou, mediante as clánsulas que
êste acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado dos ~Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
CLÁUSULAS QUE ACOMPANHAM O DECRETO N. 0 15.584,
DESTA DATA
I

A sociedade The Knox Company é obrigada a ter permanentemente um
representante geral no Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar e
definitivamente resolver as .questões que se suscitarem, quer com o Govêrno,
quer com particulares, podendo ~er demandado e receber citação inicial pela
Sociedade.
!I
Todos os e.tos que p:rarticaT no Brasil ficarão sujeit-os Unicamente às respectivas leis e regul~mentos e à jurisdição de seus Tribunais judiciários ou
administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida Sociedade reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente à execução· das
obras, ou serviços a que êles se referem.
III

A sociedade só poderá realizar no Brasil as finalidades de que trata a
letra a do artigo terceiro do seu Certific21_do de Incorporação, que dependam
de licença prévia, depois de satisfeitas as exigênci2s da legislação especia,.l que
regula aqueles objetivos e não poderá fazer o comércio de bens imóveis, a
que se refere a letra b do mesmo Certificado.

IV
Fica dependente de autorizStção do . Govêrno qua-lquer alteração que a
Sociedade tenha de fazer nos respectivos e:statutos.

v
Fica entendido que a ~utorização é dada sem preJurzo do princípio de
achar-s2 a Sociedade sujeita às disposições de direito que regem S!S Sociedades
Anônimas.

VI
A infração de qUalquer das cláusulas para a qual não esteja cominada pena
especial será punida cem a multa de mil cr:uzeiros (Cr$ l.OOQ,OO) a cinco mil
cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e, no caso de reincidência, com a cassação da autodzação concedida pelo decreto em virtude do quaJ. baixam as presentes
cláusulas.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944.

~Alexandre

Marcondes Filho.

.YrDS

DO

PODER

315

EXECUTIVO

DECRETO N. 0 15.585 -DE 17 DE MAIO DE 1944
Cor..ccde à sociedade V. Castro & Cia. Ltda. autorização para funcionar como
emprê.sa de navegação, de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei número 2. 784, de 20 de novembro de 1940

O Presidente da República, atendendo ao que :requereu a soóedade V. Castro & Cia Ltda., com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, decreta :
Artigo único. É concedids à sociedade V. Castro & Cia. Ltda. autorização para funcionar como empí-êsa de' navegação, de acôrdo com o que prescreve o ·Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembw de 1940, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
ou que venham a vigorar, sôbre. o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 -da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Fillw.

DECRETO N. 0

15.586 -

DE 17 DE MAIO DE 1944

Concede à sociedade Tráfego Marítimo Ltda. autol'ização para funcionar
como emprêsa de navegação, de a.cô;do co:m. o ,que prescreve o Dec;etolei n.0 2. 784, de 20 de novembro de 1940
O Presidente da República, etendendo ao que requereu a sociedade
Tráfego Marítin:Ío Ltda., com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade Tráfego Marítimo Ltda. autorização para funcionar como emprêsa de navegação, de acôrdo com o que
presCLeve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940, obrigandose a mesm~. sociedade a cumprir integrz.lmente as leis
regulamentos em
vigor, ou que venham ~ vigorar, sôbre o objeto da referida ·autorização.

e

Rio d~ Janeiro, 17 de maio de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúb!ica.
GETULIO VARGAS.

AlexD.ndt·e Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15.587 -

DE 17 DE JV.I.AIO DE 1944

Aprova o Regulamento para o comércio e a classificação comercial de casulos
e fios de sêda no E:st2.do de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

At·t. 1.0 Fica aprovado o Regulamento para o comércio e a classificação
comercial de casulos e fios de seda no Estado de São Paulo, que com êste
baixa, assinado pelo ~/Iinistro de Estado da Agricultu:ra.
Art. 2.0 ltste Decreto entra!"á em vigor na data da sua publicação,
revogadas as dü:posições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles.
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Regulamento para o comércio a a classificação comercial de casulos
e fios de sêda no Estado de São Paulo, a que se refere 'O Decreto
n.o 1.5.587, de 17 de maio de 1944..
CAPÍTULO I
DO FUNCIONAMENTO DAS FIAÇOES E SECADORES
0

Art. 1. Nenhuma instalação de beneficiamento de casulo (Fiação)
funcionar sem prévia autorização anual do Serviço de Sericicultura
do Estado de São Paulo.
§ 1.0 A autoriz~ção a que se refere o presente artigo é exigida mesmo
para os casos de funcionamento a título de experiência, exceto "quando, para
fins dessa autorização, a Fiação funcionar na presença do funcionário encarregado de sua inspeção.
§ 2. 0 Essa autoriZação será concedida mediante requerimento do proprietário ou arrendatário da Fiação, dirigida ao Diretor do Serviço de SericicultUra, ·até o dia 15 de outubro de cada ano, mencionando em impresso,
cujo mcdêlo será fornecido p~lo referido Serviço, o industrial, cu quem
suas vezes fizer, o número de bacias, o tipo das mesmas, a produção diária
por bada, o emprêgo médio no decorrer do' último ano de trabalho, a:lém
de outros dados que a direção do Serviço julgar conveniente para realização
de estudos necessário!l ao melhoramento da produção,
§ 3.0 Os requerimentos apresentados fora do prazo previsto no parágrafo
anterior .ficam sujeitos a um sêlo estadual suplementar de Cr$· 50,00.
§ 4.° Ficam os proprietários de fiação obrigados a .fornecer mensalmente,
até Çl 5.0 dia util de cada mês, ao Serviço de Sericicultura, as notas de
compra ou relação pormenorizada da aquisição de casulos e mais a dos casulos
fiados de Conformidade com os impressos fornecidos pelo aludido Serviço.
§ 5.0 Aos infratores dêste artigo se!"á aplicada a multa de Cr$ 50,00 a
Cr$ 1. 000,00, variável de acôrdo com o grau da falta.
pod~rá

Art. 2.0 Para que seja concedida a autorização de que tr-ata o artigo anterior e depois de provada a idoneidade do reqUerente, deverão as instalações
preencher as seguintes condições:
a) localização em prédio apropriado a instalações dessa natureza, com
espaço suficieute e observância dos preceitos gerais de higiene, ventilação e
iluminação;
b) eXist@ncia de balanças aferidas para pesagem de casulos adquiridos
e da sêda produzida;
c) existência de aparelhos necessários aos exames preliminares do fio;
d) existência de câmaras de expurgo ou tanques especiais destinados à
desinfeção dos jacás vazios;
e) existência de locais próprios para depósito de jacás já desinfetados.
§ 1.0 Tôda e qualquer modificação a ser introduzida nas instalações ou
métodos de trabalho deverá ser previamente comunicada ao Serviço de Sericicultura, só podendo ser efetivada após o consentimento do mesmo.
§ 2.0 Só poderão ser enviados aos criadores os jacás que tenham sido
rigorosamente desinfetados.
§ 3.0 As infrações dêste artigo serão punidas com a multa de Cr$ 50,00
a Cr$ 1. 000,00 e a reincidência será punida em dôbro e com o cancelamento
da autorização.

Art. 3.0 Os secadores de casulos instalados no Estado de São Paulo
ficam do. mesmo modo que af> fiações sujeitos a' registro no Serviço de
Sericicultura.
§ 1.0 O registro a que se refere o presente artigo terá a v~gência de um
ano, devendo, portanto, ser renovado anualmente.
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§ 2.0 Êss"e registro será solicitado ao .Serviço de Sericicultura, pelo pro~
prietáriO ou arrendatário de secador, até· o dia 15 de outubro de cada ano,
por meio de um requerimento· acompanhado de impresso, cujo modêlo será
fornecido pela repartição competente.
§ 3.0 Os requerimentos apresentados fora do prazo previsto no parágrafo
anterior ficam sujeitos a um sêlo estadual suplementar de Cr$ 50,00.
§ 4.0 ·Ficam os proprietários de secadores obrigados a fornecer .mensal. mente, até o 5.0 .dia útil de cada mês, ao Serviço de Sericicultura, a relação
detalhada da aquisição de casulos efetuada durante o mês anterior, de conformidade com o impresso cujo modêlo será. fornecido pela repartição competente.
§ 5.0 Aos infratores dêste artigo será . aplicada a multa de Cr$ 50,00 a
Cc$ I. 000,00.

Art. 4.0 Para que seja concedida a autorização de que trata o artigo
anterior, deverá o interessado ter a sua idoneidade comproVada, devendo suas
instalações preencher as seguintes condições:
a) localização em prédio apropriado às instalações dessa natureza, com
espaço suficiente e observância dos preceitos gerais de higiene, ventilação e
iluminação;
b) existência de balanças aferidas para pesagem de casulos;
c) existência de câmaras de expurgo destinadas à desinfeção dos jacás
v2zios;
d) existência de locais próprios para depósito de jacás já expurgados.

§ 1.0 Tôda e qualquer modificação a ser introduzida nas instalações ou
métodos de trabalho deverá ser previamente comunicada· ao Serviço de Sericicultu;a, que dará ou não o seu consentimento.
§ 2.0 Só poderão ser enviados aos criadores os jacás que tenham sido
rigorosamente desinfetados.
§ 3, 0 Todo casulo adquirido deverá, após a sufocaçãO ou secagem, ser
classific<~do em lotes, de acôrdo com os padrões respectivos.
~ 4. 0 As infrações dêste artigo serão punidas com o cancelamento da
autorização.

CAPÍTULO I!
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 5.0 As indústrias séricas do Estado de São Paulo serão fiscalizadas
pelo Serviço de Sericicultura, a fim de ·que observem:
a) métOdos racionais de sufocações e secagem dos caSulos;
b) métodos racionais de dobagem dos
c) tamanho e pêso das meadas segundo
d) embalagem de seda crua destinada à
e) todos os demais preceitos necessários
sérica paulista.

casulos;
o tipo "standard";
classificação;
ao aprimoramento da indústria

Parágrafo único. Constituem obrigações dos proprietários ou arrendatários de Fiações ou Secadores, além das demais disposições contida.s no presente Regulamento:
a) facilitar os meios de fiscalização e fornecer as informações que lhes forem solicitadas pelos funcionários do Serviço de Sericicultura;
b) providenciar a hospedagem dO funcionário incumbido da fiscalização,
por preço nunca superior ao dos hotéis da sede do municíPio, quando ás instalações estiverem localizadas em lugares de difícil' alojamento, fornecendo-lhe,
outrossim, a necessária condução até o município ou estação mais próxima.
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CAPíTULO JII
DO COMÉRCIO DE CASULOS VERDES OU SECOS

Art. 6. 0

O exercício do comércio de Casulos verdes ou secos só será per-

mitido às pessoas deVidamente autorizadas pelo Serviço de Sericicultura.

Parágrafo único.

A autorização de que trata êste artigo será dada às

pessoas naturais ou jurídicas que pretenderem exercer aquêle comércio por
conta própria ou como prepostos de proprietários de Fiações ou Secadores, depois de satisfeitas as seguintes condições:

I :- Paz-a negociar por conta própria:
a) apresentacão de um requerimento na forma legal, solicitando a autorização e indicando os municípios onde pretende exercer o referido comércio;
b) juntada ao requerimento da prova de já se achar inscrito para coleta
de impôsto de indústria e profissão do Estado e dos irnpo!:tos dos municípios
em que irá exercer a sua atividade.

li -

Para prepostos:

a) apresentação, por parte do proprietário ou arrendatário de Fiação ou
Secador, de um requerimentO, indicando as pessoas naturais ou jurídicas que
deverão ser autorizadas· como prepostos;
b) juntada a êsse requerimento de uma declaração, com firma recbnhecida, responsabilizando-se, solidàriamente, com os seus prepostos pelas infrações por êstes cometidas.
Art. 7.0 O preposto não poderá exercer, simultâneamente, igual cargo
eín mais de uma firma .
Art. 8.0 Satisfeitas as exigências do art. 6.0 , será fornecida a cada uma
das pessoas naturais cu jurídicas, que o Serviço de Sericicultura julgar idôneas, uma autorização nominal.
Art. 9. 0 A autorização assim fornecida habilitará o seu portador ao comércio de casulos e deve:cã ser exibida acs funcionários encarregados da fiscalização, sempre que êstes o exigirem.
Parágrafo único. A simples recusa dessa exibição ou o exercício do referido comércio em municípios não mencionados na autorização será punida
com multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 500,00, além de cassação da autorização dada.
At·t. 10. Às pessoas naturais nu jurídicas que negociarem com casulos
sem a observância do disposto nos artigos 6.0 , 7.0 e 8.0 será imposta a multa
de Cr$ 100,00 a Cr$ 1. 000,00 e -o dôbro nas reincidências, além do fechamento do depósito, quando tenham, e da apreensão da mercadoria negociada,
até o cumprimento das exigências regulamentares.
Art. 11. O proprietário ou arrendatário J de Fiação ou Secador que tiver
prepostos habilitados de acôrdo com as disposições acima estabelecidas fica
obrigado -a comunicar ao Serviço de Sericicultura, sempre que dispensar qualquer dêles.
Parágrafo único. O proprietáriO ou arrendatário de Fiação ou Secador
que deixar de fazer a comunicação exigida Dêste artigo continuará solidàriamente responsável com os prepostos dispensados pelas infrações por êstes co·
metidas.
Art. 12. O Proprietário ou arrendatário de Fiação ou Secador que mantiver prepostos sem habilitação legal, fica sujeito à multa de Cr$ 100,00 a
C~$ 1. 000,00 e o dôbro nas reincidências.
Art. 13. Os produtores, quando negociarem seu próprio produto, poderão
exercer, o comércio de que trata êste Capítulo, sém o, cumprimento das exi- ~
gências estabelecidas no art. 6, 0 , sendo-lhes, porém, vedado manter prepostos.
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Parágrafo único. Os produtores que mantiverem prepostos ficam sujeitos

à multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 1. 000,00 e o dôbro nas reincidências, a qual
será também imposta aos prepostos _por êles mantidos.
Art. 14. Os corretores oficiais poderão exercer o comércio de que trata
o presente capítulo, sem o cumprimento das exigências estabelecidas no
art .. 6.0 •
CAPÍTULO IV
DA CLASSIFICAÇÃO, COMERCIAL DOS CASULOS

Art. 15. Os casulos, depois de submetidos à secagem, deverão ser classificados em quatro tipos, com as seguintes denominações:
a) Clássico;
b) Real ou médio;
c) Realino;
d) Duplo.
§ 1:0 Sob a denominação de "Clássico" entende-se por casulos perfeitos,
isto é, de forma regular, sem mancha e de côr natural e uniforme.
§ 2. 0 O tipo "Real ou médio" será constituído de casulos de coloração
normal e de _forma ligeiramente irregular, tolerando-se u'm defeito ou mancha·
de pequenas proporções,
§ 3.0 Sob a designação de "Realino" serão classificados os c::Ísulos que
tenham, em caráter mais- acentuado, os defeitos do tipo a que alude o parágrafo anterior.
§ 4. 0 O tipo "Duplo" será constituído de casulos grandBs, de forma
irregular e contendo duas ou mais crisálidas.

Art. 16. Os casulos que, pela sua qualidade, não se enquadrarem em
qualquer dos tipos especificados no ·art. anterior, serão classificados com a
denominação de "Refugo".
Art. 17. As cotações de casulos devem referir-se aos tipos ou refugo,
mencionados, respectivamente, nos- artigos 15 e 16.
Parágrafo único. Não havendo menção de tipo ou refugo, subtende-se
o médio ou "Real".
Art. 18. Tôdas as Fiações e· Secadores deverão ter, em local visível
e de iluminação adequada, um mostruário de padrões oficiais a que se referem os artigos 15 e 16, -a fim de que sirvam para a classificação e de base
para as negociações.
Art. 19. Os padrões de casulos serão fornecidos de conformidade com e
legislação federal em vigor.
CAPÍTULO V
DA CLASSIFICAÇÃO DA SÊDA CRUA

Art. 20. O industrial de sêda deverá remeter aos Armazéns Gerais do
Estado de São Paulo tôda a sua produção, obedecendo às seguintes especificações:
a) Fio: Fio simples de sêda crua, fiadO de casulos, entendido 'ser um fio
contínuo do comêço ao fim da meada . Para isso, tôdas as vêzes que o mesmo
arrebentar, deverá ser . amarrado com nós bem limpos cujas pontas serão
cortadas a uma distância não superior a 3 milímetros acima do nó. A ponta
externa do fio da meada deve ser amarrada junto ao nó de uma das 3 laçadas, a fim de que seja fàcilmente encontrado;
b) Meada: Deve ser de tamanho standardizado, entre 148 e 150 centímetros de circunferência, devendo ser seu pêso de 60~85 gramas. Na sua
confecção deverão Ser usadas 3 laçadas feitas. com fio de algodão macio ou
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fio de bôrra. Deverá ser cuidadosamente torcida e dobrada e uma das pontas
passará através do espaço formado na outra ponta, de modo a ter uma forma
cilíndrica.
c) Pacotes: 28 a 30 meadas, cuidadosamente comprimidas e prêsas nas
extremidades e no centro por cordões macios de algodão, formarão um pacote
ou "livro" de forma retangular, que deverá ser completamente embrulhado em
papel de sêda. Cada "livro" deverá conter uma etiqueta indicando o titulo,
qualidade e .tipo de casulo do qual a sêda fo~ fiada, bem como o nome da
fiação.
I

d) Fardos: Devem ser constituídos 'de 28 a 30 "livros", com pêso líquido
de seda, por fardo, de aproximadamente 60 quilos. Os "livros': serão dispostos
dentro d~ um saca· de algodão fino, sendo êste, posteriormente, colocado em
uma caixa de madeira, de tamanho e forma standardizados.

Parágrafo único. As fiações que desejarem industrializar o fio por elas
produzido poderão requisitar ao Serviço de Sericicultura um fiscal permanente,
o qual ficará autorizado 1 a retirar oficialmente amostras dos fios de sêda destinados à classificação comercial. ·
Art. 21. Para fins de exame, serão extraídas dOs fardos, nos Annazéns
Gerais, e remetidas à repartição incumbida da classificação, as meadas nec~ssárias, bbedecendo essa operação ao séguinte critério:
a) em lotes de 10 fardos, 4 meadas de cada fardo (80 faixas), entendendo-se, por lote, fardo de sêda de uma só qualidade;
b) em caso de um único fardo, 20 meadas (40 faixas);
c) 500 gramas destinadas à determinação do pêso condiciona~o.
§ 1.0

Os exames a que se refere êste Capítulo cOmpõem-se das provas

seguintes:
a)
b)
c)
d)

determinação do grau
determinação do grau
dete!minação do grau
verificação do título

de uniformidade;
de limpeza;
de pureza;
médio;

e) determinação do desvio do título;
I) determinação da elasticidade;
g) determinação do grau de tenacidade;

h) determinação do
i) determinação do
j) determinação do
1) determinação da

coeficiente de ruturas;
p&so absoluto;
pêso condicional;
porcentagem de sericina.

§ 2.0 Realizadas as provas constantes do parágrafo anterior. será emitido,
em três vias, o ce'rtificado· de classificação correspondente, uma das quais será
destinada ao interessado, outra ao Serviço de Sericicultura e a terceira à própria repartição encarregada da classificação.
§ 3.0 Tôda a s&da necessária aos exames retornará aos fardos, ou aos
interessados, com exceção, sàmente, daquela que ficar enrolada nos carretéis,
tendo aproximadamente:

a) 280 gramas nos lotes constituídos de 1 fardo sOmente;
b) 500 gramas nos lotes constituídos de 10 fardos.
Art. 22. Tôda Fiação deverá possuir, para os devidos fins, marca prÓpria, aprovada pelo Serviço de Sericicultura e registrada na repartição incumbida da respectiva classificação.
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CAPÍTULO VI
DA CLASSIFICAçÃO E COMÉRCIO DOS FIOS DE SÊDA

Art. 23, Enq'uanto não forem aprovadas as especificações ·nacionais para
classificacão de fios de sêda, o Govêrno do Estado de São Paulo, ou instituição
esPeciali;ada por êle credenciada, ficará autorizado a adotar, a título precário,
na classificação comercial da sêda animal, os seguintes tipos estabelecidos pelo
comércio internacional:

de seriplano
92% de seriplano
90% de seriplano
87% de seriplano
85% de seriplano
83% de seriplano
81% de seriplano
78% de seriplano
73% de seriplano
68% de seriplano
abaixo de 68 %

Especial Súper AAA
Súper AAA

94%

AAA
AA
A
B

c

D
E
F
G
Parágrafo único.
D ou médio.

Não havendo menção 'de tipos, subentende-se o tipo

Art. 21.~,, d Govêrno do Estado de São Paulo, ou instituição por êle
autorizada, eXpedirá, dentro de trinta dias da aprovação dêste Regulamento,
instruções ou regulamentos complementares, visando a organização do comércio e da classificação comercial.
Art. 25. As taxas de classificação e de fiscalização da exportação serão
cobradas de acôrdo com o art. 5.0 ·do Decreto-lei n. 0 334, de 15 de março de

1938.
Parágrafo único. A taxa de fiscalização será cobrada, na forma do citado
artigo, em qualquer parte do território nacional em que se verifique o embarque para o estrangeiro de casulos e fios de séda classificados no Estado de .
São Paulo.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944.

~

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.588 ~ DE 17 DE MAIO DE 1944
Anula o Decreto n.6 10.159, de 5 de agôsto de 1942
.O PreSidente da .República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Códigb de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica anulada a autorizacão conferida ·ao cidadão brasileiro Francisco Lotufo Filho pelo Decreto nú~ero· dez mil cento e cinqüenta e novà
(10.159) de cinco (5) de agôsto de mil novecentos e quarenta e dois (1942)
para pesquisar bauxita, quartZo, quartzito e associados no lugar denominado
Casa Grande no· município de Mcgi das Cruzes, de Estado de São Paulo.
Arh 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeir~, 17 de ~aio de' 1944, 123.0 da Indeperidência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
131.837 -

Cal. de Leis - . Vol. IV

F. 21
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DECRETO N. 0 15.589- DE 17
Retifica o art. 1.0 do Decreto

n.~

DE

MAIO

DE

1944

14_.156, de 1 de dezembro de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e .nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica retificàdo o artigo primeiro ( 1.0 ) do decreto nú.t-nero qua~
torze ·mil cento e cinqüe:Ota e seis (14.156) de um (1) de dezembro d~ mil
novecentos e quarenta e três (1943), que autorizou a Magnesita S.A. a pes~
quisar argila, refratária e associados em terrenos situ2dos no distrito e muniCÍpio de Beld Horizonte, do Estado de Minas Gerais, o qual passa a ter a seguinte redação: Fica autol"izad-a a Magnesita S. A. a pesquisar argila refratária
e associados em terrenos situados no distrito de Contagem, município de Betim,
do Estado de Iviinas Gerais, área essa de quarenta e. um hectares ( 4.1 ha) delimitada por um polígono tendo um vértice à distância de cento e oitenta
e oito. riletros ( 188 m) no rumo magnético oitenta e cinco graus sudeste
(85° SE) do marco do quilômetro dezoito (km 18) da estrada de ·rodagem
Belo Horizonte-Contagem, e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300 m) setenta graus
trinta minutos noroeste (70°30' NW), trezentos metros (300 m) dezenove
graus trinta minutos sudoeste (19° 30'· SW), setecentos metros (700 m) setenta graus trinta minutos sudeste (70° 30' SE), oitocentos metros (800 m)
dezenove graus trinta minutos nordeste ( 19°30' NE ), quatrocentos metros
(400 m) setenta graus trinta minutos noroeste (70°30' NW), quinhentos metros
(500 m) dezenove graus trinta minutos· sudoeste (19°30' SW), até o ponto
de partida.
Art. 2.0 Não fica sujeita a pagamento a taxa na forma do art. 17 do
Código de Minas.
Art. 3.0 Ficam mantidas as demais disoosicões dos artigos do referido
decreto, que passam a fazer parte integrante do Presente,
Art. 4·. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de ·Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0
da República,

da Independência e 56.o

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0

15.590-DE 17 DE MAIO DE 1944

Renova a autorização concedida ao cidadão brasileho Osvaldo Sampaio pelo
Decreto n. 0 8.376, de 12 de dezembro de 1941, para pesquisar minérios
de tungstênio e associados no município de' ]undiaí, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto·lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica renovada a autorização concedida ao cidadão brasileiro
Osvaldo Sampaio pelo decreto número oito mil trezentos e setenta e seis
(8.376), de doze (12) de dezembro de mil novecentos e quarerita e um (1941),
para pesquisar minérios de tungstênio e associados em terrenos das fazendas
de Rio das Pedras, Serro Azul, São Pedro e outras nas proximidades de
Itupeva e Chave, situadas no município de Jundiaí, do Estado de São Paulo,
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numa área de duzentos e trinta e dois hectares (232 ha), delimitada por wn
polígono tendo um vértice na barra do ribeirão Caxambú, no rio Jundiaí e os
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
dois mil metros (2.000 m), trinta graus nordeste (30° NE); mil duzentos e
oitenta metros ( 1. 280 m)·, sessenta graus noroeste (60° N\rV); mil e cem
metros (1.100 m}, trinta graus sudoeste (30° SW); quinhentos metros (500 m),
se~senta graus sudeste (60° SE); quinhentos metros (500 m), trinta graus
sudoeste (30° SW); quinhentos metros (500 m), sessenta graus noroeste
(60° NW); quatrocentos e sessenta metros (460 m), quarenta e dois graus
sudoeste (42° SW); mil trez~?ntos e setenta metros (1.3ZO m), sessenta e dois
graus e trinta minutos sudeste (62°30' SE), até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título-da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil trezentos e vinte cruzeiros (Cr$
2.320,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fo:mento da Pro~
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 · Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 56.o

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 15. 5~ . 1 - DE

11

DE

MAro

DE

1~:!"+4

Autoriza o cidadão brasilei1·o Antônio Silva Filho a lavrar jazida de ouro no
município de São José do Egito, no Estado de Pernambuco
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de 29
janeiro de 1940 (CódigO de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Silva Filho a lavrar
jazida de ouro em terrenos situados no imóvel denominado Pimenteira, no distrito de Piedade, do município de São José do Egito, no Estado de Pernambuco,
numa área de trezentos hectares (300 ha)" delimitada por um r-etângulo tendo
um dos vértices coincidindo com o marco secular limítrofe dos Estados de
Pernambuco e Paraíba, e das fazendas Pimenteira e Grugréa e cujos lados con~
vergentes no vértice considerado e a partir do mesmo, têm os seguintes com~
primentos e rumos magnéticos: mil e quinhentos metros (1.500 m) vinte e um
graus quarenta e oito minutos noroeste (21°48' NW), e dois mil metros
(2.000 m), sessenta e oito graus doze minutos sudoeste (68°12' SW). Esta
autorização é ou_torgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e· dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e aó Município, em comprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou
nula, na forma dos arts .. 3.7 e 38 do Código de Minas.
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Art. 4.o As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departa~
menta Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
ar.t, 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da,- ta'xa de seis mil cruzeiros
(C•$ 6.000,00).
Art. 7, 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de ·maio de 1944, 123.0 da Independên~ia e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaiJes.

DECRETO N. 0 15:592-DE 17 DE MAIO DE 1944
Autoriza os cidadãos brasileiros Paulo de Salvo e Gastão de Oliveira Coimbra
a pesquisar quartzo e associados no municipio de Corinto, do ~stado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nós têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Paulo de Salvo e
Gastão de Oliveira Coimbra a pesquisar quartzo e associados numa área da
quarenta e dois hectares (42 ha), situada na fazenda do Diamante, no lugar
denominado Gameleira, distrito de Côntria, municíPio de Corinto, do Estado
de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a duzentos
e setenta e três metros (273 m) no rumo 'magnético oitenta e um graus trinta
minutos sudoeste (81°30' SW) da confluência do córrego da ·Extrema com
a Grata Sêca, e os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir
dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m)
norte (N); setecentos metros (700 m) este (E).
Art. 2.0 Esta autorização é
CódigO de Minas.

outorgada nos têrmos estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e vinte cruzeiros· (Cr$ 420,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário. ·

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.
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DECRETO N. 0 15.593-DE 17

DE

3.25

MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro PedrO Guimarães a pesquisar quartzo e pedraS
coradas no munisípio de Novo Cruzeiro, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, Jetra a, da Constituição e n~s .têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
janeiro de 1940 (Código"de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedia Guimarães a pesquisar quartzo e pedras coradas, numa área de trinta e nove hectares e cinqüenta .ares (39,50 ha), situada no local denominado Córrego do Catlos, distrito
de Itaipé, município de Novo Cruzeiro, do Estado de Minas Gerais e delimitada
por um polígono irregulm tendo um vértice a trinta e seis metros (36 m)
rumo magnético sessenta e nove graus nordeste ( 69° NE) da confluência do
córrego do Carlos com o ribeirãó Santa Cruz, e cujos lados, a partir do vértice
considerado, têra os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos
metros e setenta e oit.o centímetros (/f00,78 m), dezessete gmus vinte e seis
minutos sudeste (17°26' SE); mil metros (1.000 m), sessenta e nove graus
nordeste (696 NE.); quatrocentos metros (400 m), vinte e um graus noroe~te
(21° NW); novecentos e setenta e cinco metros (975 m), sessenta e nove graus
sudoeste (69° SW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabeleddos

no

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00) e será
transcrito no livro própl'io da Divi.são de Fomen~o da Produção Mineral do
Ministério da Agricuh:ura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

A..polonio Salles.

DECRETO N. 0 15.594-DE 17

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Herzem "Ba;·1·eto de Oliveira Dias a pesquisar mica
e associados no município de Condeúba, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da, atribuição que lhe confere o
art. 74-, letra a da Constituic8.o e nos têrmos do Decreto-lel n. 0 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de ~Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Herzem Barreto de Oliveira
Dias a pesqui:o:m· mica e <':s'>ociados numa área de sessenta e oito hectare.s
(68 ha) situado no lugar denominado Tancão,. distrito e município de Condeúba,
do Estado da Bahia, e delimiü:da por um retângulo tendo um vértice a quatrocentos e quarenta e cinco metros (445 m), rumo trinta e sete graus trinta
minutos sudeste (37°30' SE) dR ext;·e;:::-:idade leste (E) da fachada sul (S)
da casa de residência de Valdivio Gusmão de OEveira e os lados que partem
dêsse vértice com oitocentos e cinqüenta metros (850 m) e rumo norte
(N), oitocentos metros (800 m) e rumo oeste (W.).
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Art. 2.0 Esta
Código de Minas.
Art. 3.0
dêste decreto,
será transcrito
Ministério da
Art. 4.0

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos no

O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
pagará a taxa de seiscentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 680,00) e
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Agricultura.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56, 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 15.595- DE 17

DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nagib Abés Ganem a pesquisar rrúca e quartzo
no município de Santa Maria do Suassuí, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 da
janeiro de 19'l·O (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nagib Abés Ganem a pesquisar mica e quartzo em terras devolutas situadas no distrito de São Sebastião
do Maranhão, município de Santa Maria do Suassuí, do Estado de Minas
Gerais, nuina área de oitenta e 'seis hectares (86 ha), delimitada por um polígono tendo um vértice na confluência dos córregos Intendência e do Cachorro
e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos metros (900 m) leste (E), quatrocentos metros (400 m)
sul ( S), quinhentos e trinta e dois metros ( 532 m) trinta e sete graus sudoeste (37° SW), quatrocentos e setenta metros (470 rn) cinqüenta e cinco
graus trinta minutos sudoeste (55°30' SW), quatrocentos metros ( 400 m)
Norte (N), duzentos e cinqüenta metros (250 m) Oeste (W), duzentos e oitenta e c.inco metros (285 m) quarenta é cinco graus sudoeste (45° SW), duzentos e oitenta e cinco metros (285 m), quarenta e cinco graus sudeste (45°
SE), quatrocentos e três metros (403 m) setenta e um graus ·sudoeste
(71° SW), mil e trezentos metros (1.300 m) vinte graus nordeste (20° NE)
até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta- autorização
Código de Minas.
Art. 3. 0
dêste decreto,
será transc,rito
Ministério da
Art, 4. 0

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
pagará a taxa de oitocentos e sessenta cruzeiros (Cr8 860,00) e
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Agricultura.
Revogam-se as disposições em contrário.

Riq dé Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 . da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0

15.596-DE .17 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Fraterno de Sousa a pesquisar quartzo e
associados no município de Pará de Minas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Fraterno de Sousa
a pesquisar quartzo e associados numa área de dez hectares (10 ha), situada
no lugar denominado Perobas, distrito de São José da Varginha, do município
de Pará de Minas, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo
tendo um vértice a cento e trinta e cinco metros ( 135 m), rumo oitenta e dois
graus noroeste (82° NW) magnético da confluência dos córregos Perobas
e Perobinhas e os lados que partem dêsse vértice com quatrocentos metros
(400 m), rumo dez graus noroeste (10° NW); duzentos e cinqüenta metros
(250m) e rumo oitenta graus sudoeste (80° SW) magnético.
Art. 2.0 Esta
Código de Minas,

autorização

é

outqrgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos ·cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans~
crito no livro própiio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis~·
tério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

~Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0

15.597- DE 17 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Joaquim de Olb.Teira e Silva a pesquisar
quartzo no muniCÍpio de Sento Sé, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribUição que lhe confere o
art, 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1. 985, de 29 de
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Joaquim de Oli~
veira e Silva a pesquisar quartzo numa área de duzentos e dezesseis hectares
(216 ha), situada na fazenda Almas, local denominado Morro das Cabras, dis~
trito de Amaniú., município de Sento Sé, do Estado da Bahia e delimitada por
um retângulo tendo um vértice a mil e oitocentos metros (1.800 m), rumo
dezessete graus dez minutos sudeste ( 17°10' SE) magnético, da capela existente na fazenda Almas e os lados que partem dêsse vértice, com mil e oito~
centos metros (1.800 m) e rumo dezessete graus dez minutos sudeste (17°10'
SE) magnético, mil e duzentos metros (1.200 m) e rumo setenta e dois graus
cinqüenta minutos nordeste (72°50' NE) magnético.
Art. 2. 0 Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos têrmos •estabelecidos no
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Art. 3.0

O título da autorização de pesquisa, que será uma .via autêntica

dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cento e sessenta cruzeiros (Cr$
2. 160,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de· Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0

da República.
GE~ULIO VARGAS.

Apolonio Salles:

DECRE'l'O N.O 15.598-DE 17 DE MAIO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José de Sousa a pesquisar mica e associados no
municÍpio de Mesquita, do Estado de M-inas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Sousa a pesquisar
mica e associados numa área de trinta e seis hectares (36 I-Ia), situada no
lugar denominado Águ<:': Limpa, distrito de Santana do Paraiso do município
de Mesquita, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um quadrado de
seiscentos metros ( 600 m) de lado tendo um vértice a trfõzentos e setenta e
dois metros (372 m), run:.o quarenta e sete gnms noroeste ( 4.7° NW) magnético, da confluênda dos ribeirões Pedra Bra·nca e Ipanema e os lados que
partem dêsse vértice com os rumos magnéticos quarenta e oito graus nordeste
(48° NE) e quarenta e dois gr.:o:us noroeste (42° NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da <mtorização dE: pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa. de trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 360,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposiçÕ2s em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0
,da República,

da Independência e 56. 0

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0

1!'.l.!lYY-DE 17 DE MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Maria Lins a pesquisar pedras coradas~
quartzo, mica e associados no mutiiCÍpio 'de Sahinópolis, do Estado de
Minas Gerais,
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmds do Decreto-lei n, 0 1.985, de 29 de
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 FiCa autorizado o cidadão. brasileiro José Maria Lins a pes·
· quisar pedras coradas, quartzo, mica e associados numa área de setenta e dois
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hectares (72 ha), situada' no imóvel denominado Santo Antônio, distrito de
Euxenita município de Sabinópolis, do Estado de Minas Gerais, delimitada
por um retângulo tendo um vértice a seiscentos e dez metros (610 m), rumo
cinqüenta e sete giaus sudeste (57° SE) magnético da confluência dos córregos
dos Ferreiras e do Deolino e os lados que partem dêssEi vé1·tice com mil e duzentos metros (1.200 m) e rumo quarenta graus noroeste (40° NW) magnético, seiscentos metros (600 m) e rumo cinqüenta graus nordeste (50° NE)
magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa, que será uq1a: via autêntica
dêste decreto, pagaiá a taxa de setecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 720,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1941!, 123. 0 da Independência e 56.0
da RepÚblica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15,600 -

DE

17

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro ]uvenal VieiLa a pesquisar mármore no município
de Itahirito,, do Estado de Mitlaf! Gerais
O Presidente da RepÚblics.•, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e_ nos têrmm: do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de ja'lleiro de 19<;<0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica <:..'utorizado o cidadão brasileiro Jmrena] Vieira 2. pesquisar
mármore numa área de trint<;J hectares (30 ba), situada na fazenda da RocinhG, distrito e município de Itabirito, do Estado de Minas Gerais, delimitada, por uma lillha poligonal- que tem um. vértice a duzentos metros (200 m),
rumo magnético Sul (S) da foz do córrego Capão do Segredo, afluente do
ribeirão do Silva e cujos la•dos, a partir dêsse vértic~, têm os seguintes comprimentos e. rumos magnéticos: Setecentos e. cinqü~nta metros ( 750 m). e
cinqüenta e quatro graus· nordeste ( 54° NE), duzentos e trinta metros
(230 m) e cinqüenta graus noroeste. (50° NW); quinhentos e vinte metros
(520 m) e ·ses~enta e qus.otro graus sudoeste (64° SVJ), duzentos e trinta e
cinco metros (235 m) e cinqüenta e um graus noroeste _(51° NW), trezentos
metros (300 m) e quarenta e dois graus sudoeste (42° SW), quinhentos me'tros (500 m) e cinqüente. graus sudeste (50° SE).
Art. 2.0 Esta autoriz8.ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có<Jigo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquiss.•, que Será uma via autên'.:ica
dêste decreto, pagará a tS"xa de trezentos cruzehos .(Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fom:ento da Produção IVIineral do
Ministério da Agricultura.
A>t. 4.0 Revogam-se as disposiçõe·s em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123. 0 ' da• Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15.601 -

DE

17

DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão bmsileiro Mitchel Muci a pesquisar bauxita, hidrargilita,
caulim, mica, quartzo e associados no município de juiz de Fora, do Estado
de Minas Gerais
O Presidente da Repúblic~, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, ·letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mitchel Muci a pesquisar bauxita, hidrargilita, caulim, mica, quartzo .e associados numa área de quinhentos hectares (500 ha), situada no distrito e município de Juiz de Fora,
Estado de Mins.'s Gerais, e delimitada por umêl linha poligonal que tem um
vértice no canto nordeste (NE) da base do monumento de Cristo Redentor,
existente no morro do Imperador e cujos lados, a partir dêsse vértice, tem os
seguintes comprimentos e rumos: novecentos metros (900 m), vinte e seis
graus nordeste (26° NE); dois mil e oitocentos metros (2.800 m), oeste (W);
dois mil metros (2.000 m)', sul (S); dois mil e quinhentos metros (2.500 m),
leste -(E); mil setecentos e cinqüenta metros (1. 750 m), cinco graus noroeste
(5. 0 NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorg-ada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquise.•, que será uma via autêntic~
dêste decreto, pagará a ts;xa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agrcultura,
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições ·em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 565' da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.602 -

DE

17

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Valdemiro Francisco de Figueiredo a pesquisar
quartzo no município de Sete Lagoas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da Repúblicz.•, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letm a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro dn 19'1-0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizro:do o cidadão brasileiro Valdemiro Francisco de
Figueiredo a pesquisar qu<õ.<ttzo numa área de dez hectares, dezenove ares e
viilte centiàres (10,1920 ha•), situB·da no lugar denominado Capão da Lagôa,
distrito de Inhaúma do município de Sete Lagoas, do Estado de Minas Gerais
e delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a mil e vinte metros
(1.020 m), rumo onze graus e trinta minutos sudeste (11° 30' SE) magnético do entroncamento das rodovias Sete Lagoas - Fazenda da Lagoa Grande
e Sete Lagoas Fazenda do Pacu e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm
oo' seguin'.:es comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e dez metros
(310 m), Vinte e quatro graus e dez minutos sudeste (24° 10' SE); trezentos e cinqüenta metros (350 m), sessenta e nove graus e vint-e e cinco minu-
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tos sudoeste /69° 25' SW); trezentos e quinze metros (315m), quinze graus
e dez minutos noroeste (15° 10' NW); trezentos metros (300 m), setenta
graus nordeste (70° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas·.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquiso.-, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a tatxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e serã
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mi:tieral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4. 0

Revogam-se a,s qisposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 ds.• Independência e 56:0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.603 -

DE

17 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Aristides· Pereira Gomes a, pesquisar mica e associados no município de Inhapim, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República., usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Adstides Pereirs.• Gomes
a pesquisar mica e associados numa área de um hectare e setenta e- um ares
(1,71 Ha), situs.•da no locs.•l denominado· Sesmaria da Cachoeira do Ribeirão
São Domingos, distrito e município de Inhapim, Estado de Minas Gerais, e
delimitada por um triângulo retângulo que tem um vértice a mil e noventa
e três metros ( 1. 093 m) no rumo mag~ético oito graus e trinta minutos
sudeste (8° 30' SE) do canto este (E) da casa de residênciêl de Elson Pereira Gomes, e os lz..dos que convergem no vértice considerado têm, a partir
dêle, os seguintes comprimentos e rumos ~agnéticos: cento e cinqüenta e
oito metros (158 m), quarenta e oito graus sudoeste (48° SW); duzentos e
setenta metros (270 m) cinco graus sudeste (5.0 SE) .•
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesq~isa•, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará e. tBoxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de .Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam.:.se a:s disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 ds.• Independência e 56.0 da
República,
GETULIO

vARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15.604 -

DE

17

DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão hm;ileim José Am'orirri a pesquisar mica e aSsociados no
município de Encruzilhada, do Estado da Bahia
O Presidente da Repúblic.,.,, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz(Oxlo o cidadão brasileiro José Amorim a pesquisa-r
mica e associados numa• área de cento e cinqüenta hectares ( 150 ha), situad~
no local denominado Água Bela, distrito de !~Aacarz•ni, município de Encruzi:.
lhada, do Estado da Bahia e delimitada por um retângulo tendo um vértLce a>
dt!zentos e cinco metrOs (205 m), no rumo ;:r:agnético Setenta e oito graus
nordeste (78° NE) d:o,• confluência do cól'rego da. Serra com o riacho Água
Bela e os l<:•dos que convB;·gem no vértíce con'sidera·du têm, a p<itrtir dêle, os
segeintes comprimentos e rL•.mos magnéticos: mil metros ( 1. 000 m), dez graus
nordesté:: (10° NE); mil e quinhentos metros (1.50í.J m), oitenta graus sudeste
(80° SE).
Art.· 2. 0 Esta autorização é outorg2da nos têrmos estabelecidos no Código de I•fHnas.
Art. 3.0
dêste' decreto,
será tra:nsc-r.õto
do Minhtério
Art. 4. 0

O título do: autorização de pesquisa·, que será uma via autê!ltica
pagará a hlXZ< ele mil e quinhrmtos cruz-eiros (Cr$ 1.500,00), e
no livro próprio ela Divisão de Fome11to da Produção Mineral
à<>.< Agricultura.
n.0vogam-s€ as disposições em contrário.

Rio de jt,:o1dro, 17 d0 maio de 1944, 12_3. 0 ds• Independência e 56.0 da
Repllb1ic~.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N. 0 15.605 -

DE 17 DE MAIO DE 1944

Autádza. o cidadão brasileiro Amaro Vasconcelos a. pesquisar quartzo no muniCÍpio de Cristalina., do Estado de Goiás
O Presidente da Repúblicbl, usando da atribuição que lhe confe;.-e o 8.rtigo 74, letra a., da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 L 935, cl2 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizt~do o cidadão brasileiro Amaro Vasconcelos a pesquisnr quartzo numa área de, cem- hectares ( 100 ha) situada no luga-r ieneminado Lc.•pinha, no imóvel Galheiros, distrito e município de Cristalina, do
Estado de Goiás, e delimitc.•da: por um retângulo tendo um dos seus vértices
a setecentos metros (700 m) no rumo magnético quarenta e oito graus f:rtnta
minutos noroeste ( 48° 30' N\V) da confluência dos córregos da Lage e Vereda do Galheiro, e os ladoS, que partem do vértiCe considers.do, com os seguintes comprimentos e rumos~ magnéticos: dOis mil metros (2. 000 m) quarent3! e oito graus trinta minutos noroeste ( 48° 30' NW), quinhentos metros.
(500 m) quarenta e um graus trinta minutos nordeste (41° 30' NE).
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Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisas, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a 'taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e será tr~ns
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Miw
nistério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

.as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 da• Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.606- DE 17 DE MAIO DE 1944

Autoriza a Companhia Industrial de Mineração. e Obras a-pesquisar carvão mineral no município de Tietê, do Estado de São Paulo
O Presidente da República-, usan,~o ·da atribuição que lhe -confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada. a Companhia Industrial de Minero.'Ção e Obras
a pesquisar carvão mineral em terrenos situados no distrito de Cerquilho, município de Tietê, do Estado de São" Paulo, numa área de mil ,hectares ( 1. 000
ha.•) ·delimitada por um polígono irregular tendo um vértice coincidindo com
o marco quilométrico cento e sessenta e seis mais quatrocentos e vinte metros
( 166+420 m) da linha tronco da Estrada de Ferro Sorocabuna, no trecho
entre as estações de Cerquilho e Vereda e os lados, a 'partir dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos ma>gnéticos: dois mil e quinhentos metros·
(2.500 m) vinte e um graus cinco minutos noroeste (21° 05 NW), dois mil
oitocentos e trinta metros (2.830· m) SE;!SSenta e nove graus quinze minutos
noroeste (69° 15' NW), dois mil quatrocentos e quarenta metros (2.440 m)
Norte (N), três mil duzentos e trinta metros (3.230 m) Leste (E), dois mil
e seiscentos metros (2.600 m) Sut (S), mil metros (1.000 m) sessenta e
cinco. graus sudoeste ( 65° SW), mil e quinhentos metros ( 1. 500 m) quarenta e três graus trinta minutos Sudeste (43° 30' SE), e da extremidade dêste
alinhamento, por uma• linha reta, aoté o ponto de partida.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa•, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a t:o.<Xa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da. Producão Mineral do
Ministério da Agricultura.
~
Art. 4. 0

Revogam-se a·s disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 da. Independência e 56.0 da.
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

33-4

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 15.607-

DE

17

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadãO brasileiro Nelson Morais a pesquisar mica, qu<,J.rt:;ro e pedras
coradas, no município de Nlalacacheta, do Estado de Minas Gerais

·o Presidente da Repúblic.,, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de jm1eiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nelson Morais a pesquisar mica, quartzo e pedras coradas no lugz.,r denominado Córrego do Gato ou
Grata• do Gato, situado no distrito e município de Malacacheta do Estado de
Minas Gerais, nurn.a área de cento e quarenta e cinco hectares ( 145 ha) delimitada por um polígono tendo um v~rtice à distância de- quatrocentos ·e quinze
metros ( 415 m) no rumo magnético quarenta e quatro graus noroeste ( 44?
NW) da foz do córrego do Gato na Lagoa do mesmo nome, e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: ~8te
centos e quarenta metros (740 m) cinco graus· norOeste (5° NW), mil cento
e cinqüenta e cinco metros ( 1. 155 m) oitenta e cinco graus sudoeste ( 85°
SVl), novecentos metros (900 m) cinco graus sudeste (5° SE), mil e quinze
metros (1.015 m) quarenta e cinco graus sudeste (45° SE), mil e sessenta
metros (1.060 m) vinte e três gra'lls trintSJ minutos nordeste (23° 30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquiss.•, que será uma via a'l.ltêntica
dêste decreto, pagará a ts.oxa de mil quatrocentos e cinqüenta cruzeios
(Cr$ 1.450,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123.0 ds.• Independênci~ e 56.0 da
Repúblic~.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.608

-DE

17

DE

MAIO

DE

·1944

Autoriza a Emprêsa de Caulim Limitada a pesquisar caulim, mica e asspciados
no município de juiz de Fora, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República-, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada SI ·Emprêsa: de Caulim Limitada ~ pesquisar
caulim, mica e associados numa área de noventa hectares (90 ha), situada no
distrito de Vargem Grande, municipio de Juiz de Fora, do Estado de Minas
Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a setecentos e sessenta• e cinco metros (765 m),rumo setenta e nove graus sudoeste (79° SW)
do canto extremo sul (S) da séde da fazenda de Domingos Caputo e os lados
que partem dêsS·e vértice com mil e quinhentos metros ( 1. 500 m) e rumo
oeste (W), seiscentos metros (600 m) e rumo Sul (S).
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Art. 2.0 Esta autorização. é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa•, que será uma via a-utêntica
dêste decreto, patga'!'á. a taxa de novecentos cruzeiros (Cr$ 900,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agriculturs-.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

?-ia de Janeiro, 17 de maio de 1944, 123:0 da> Independência e 56. 0 da
RepúbliCa:
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15. 609 -

DE

17 DE MAIO DE 1944

Aui"oriza o cidadão brasileiro Antônio Alve!> Pinheiro a pesquisar quartzo e
pedras coradas no município de Teóíilo Otoni, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República-, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, lêtra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janei-ro de 1940 (Código· de Minas), 'decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Alves Pinheiro
a pesquisar quartzo e pedras coradas em terrenos situados no distrito de 'I'opa..sio, município de Teófilo Otoni, do Estado de Minas ·Gerais, numa área• de
cinqüenta e quatro hectares (54 ha) delimitada por um polígono tendo um
vértice à distância de cinqüenta e oito metros (58 m) no rumo magnético
doze graus noroeste ( 12° NW) da confluência dos córregos do Clemente Rosa
e- Sêco e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quinhentos e trinta metros (530 m) setenta e nove graus
sudoes'te (79° SW) quinhentos e sessenta e dois metros (562 rri) onze ~Jaus
sudeste ( 11° SE) novecentos e vinte e sete metros (927 m) este (E) quinhentos e vinte e cinco metros (525 m) onze graus e tririta minutos noroeste
(11° 30' NW). quatrocentos e vinte e sete metros (427 m) setenta e um
graus noroeste (71° NW) até o ponto de partida.
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquis;;;o, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa• de quinhentos e quarenta. cruzeiros (Cr$ 540,00),
e será transcrito no livro prÓprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro,
República.

q

de maio de 1944, 123.0 dS! Independência e 56.0 da

GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

336

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 15.610

DE

18

DE

MAIO

DE

1944

..Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Depac~ .
tamento de Artilharia, do Arsenal de .Marinha da Ilha das Cobras, do
Ministério da Marinha

O Presidente d~~ República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista dO Departamento de Ar~
tilharia, do Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras, do Ministério da Marinha.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá,
no presente exercício, à conta do destaque da importância de Cr$ 280.800,00
(duzentos e oitenta mil e oitocentos cruzeiros), da Verba 1 Pessoal,
Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 Novas
admissões, etc., Anexo n.O 19 .!__ Ministério da Marinha, do Orçamento Geral
--da União para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1944, 123-.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Henrique A. Guilhem.
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MINISTtRIO DA MARINHA
ARSENAL DE MARINHA DA ILHA DAS COBRAS
DEPARTAMENTO DE ARTILHARIA

Número
de
funções

Séries funcionais

131.837- Col. de Leis- Vol. IV

Referência

Tabela

Observações

F, 22
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DECRETO N.0 15.611'-DE 18

DE

MAIO

DE

1944

Outorga à Emprêsa Hidro~Elétrica ]aguari S.A. autorização de estudos, pelo
prazo de 3 meses, do aproveitamento de energia hidráulica no _trecho do
rio ]aguari, que abrange as cachoeiras do Socó, Ponte Velha e lldacaco
Branco, entre os municípios dé Campinas e .Pedreiras, no Estado de
São Paulo.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letró.l a, da Constituição, e nos têrmos do art. 9.0 do Decreto-lei n. 0 852, de 11

de novembro de 1938;
Considerando que a concessão, outorgada pelo Decreto J!-.0 7 .378, de 12
de junho de 1941, à Emprêsa Hidro-Elétrica Jaguari S.A., para aproveitamento
progressivo de um trecho do rio Jaguari, entre os municípios de Campinas
'e Pedreiras, no Estado de São Paulo, o qual abrange as cachoeiras Socó, Ponte
Velha e Macaco Branco, caducou por não terem sido atendidas no prazo
previsto as disposições do art, 3.0 do meSmo decreto, e
Considerando ainda que, embora haja essa emprêsa solicitado que seja
revalidada a referida concessão, não convirá deferir-lhe êsse pedido, senão
depOis que houver cumprido as exigências do art. 158 do Código de Águas,
o que é indispensável a fim de evitar que a mesma. emprêsa, sem nenhum
compromisso de executar posteriormente o requerido, possa ocasionar ainda
maiores ·delongas na solução 'da crise de energia elétri'ca vigente na zona
interessada;
Decreta:
Art. 1.° Fica outorgada, de acôrdo e com' os direitos previstos no artigo 9.0 dO Decreto-lei n. 0 852, de 11 de novembro de 1938, a Emprêsa HidroElétrica Jaguari S.A., autorização de estudos, pelo prazo de. 3 meses, do
aproveitamento de energia hidráulica no trecho do rio Jaguari, que abrange
as cachoeiras do Socá, Ponte Velha e Macaco Branco, entre os municípios
de Campinas e Pedreiras, no Estado de ·são Paulo.
Art,. 2.° Findo o prazo a que se refere o artigo anterior, a permissionária para êsses estudos poderá requerer concessão para o referido "aproveitamento, instruindo seu requerimento com os documentos especialmente citados
no art. 158 do Código de Águas e, em particular, satisfazendo as exigências
preV'ístas no inciso I do art. 3. 0 do Decreto n.0 7 .378, de 12 de junho de 1941,
obedecidas sempre, em todos os projetos, as prescrições de ordem técnica, que
forem deterl:il1Ínadas pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral.
Art. 3.° Findo o prazo a que se refere o art. 1.0, contado da data
da publicação do presente decreto, a concessão poderá ser outorgada a outrem
que a requeira, extinguindo-se a autorizaçãO de estudos em benefício da Emprêsa Hidro-Elétdca Jaguari S.A., sem que possa pleitear sua renovação ou
outorga da concessão em ;-eferência.
Art, 4.0 Os estudos, projetos e orçamentos devem· visar a utilização do
potencial hidráulico das .cachoeiras citadas, de modo a que o excesso da produção de energia· elétrica possa ser absorvido pelas emprêsas existentes em
zonas vizinhas, ficando a interessada com margem suficiente para atender ao
desçnvolvimento de sua própria zona de operação.
Art, 5.0 ~ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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EXECUTIVO

DE

18

DE MAIO DE

1944

10.274, de 19 de agôsto de 1942

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e considerando que o titular do Decreto de
autorização de pesquisa número dez mil duzentos e setenta e quatro (10.274),
de dezenove (19) de ag8sto_ de mil novecentos e quarenta e dois (1942)
infringiu o n.0 I do art. 16 do Código de Minas, decreta:
Art. 1.° Fica anulad_o o Decreto número dez mil duzentos e setenta e
quatro ( 10.274), de dezenove ( 19) de ag8sto de mil novecentos e quarenta
e dois ( 1942), que concedeu a Felisbino Francisco da Silva autorização
para pesquisar calcáreo e associados em terras da fazenda Córrego Fundo,
situada np município de Passos do Estado de Minas Gerais.
Art.

2.0 Revogam-se as- disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1944, 123. 0 da Indepehdência e 56.0 :la
R~pública.

DECRETO

N.O

15:613 -

DE

GETULIO

VARGAS.

Apolonio

Salles.

18

DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Breno Soares Maia a pesquisar calcáreo e associados no município de Passos, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Breno Soares Maia a pesquiSar calcáreo e associados numa área de sessenta e dois hectares (62 ha),
s.ituada na fazenda Córrego FundO, distrito e município de Passos, do Estado
de Minas Gerais, delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a trezentos e cinqüenta e cinco metros (355 m), rumo dez gráus nordeste (10°
NE) magnético do canto noroeste (NW) dá sede da referida fazenda e os
lados que partem dêsse vértice com mil quinhentos e cinqüenta metros
(1.550 m), rumo vinte e um graus e dez minutos sudeste (21° 10' SE)
magnéitco, e quatrocentos metros (400 m), rumo sessenta e oito graus e
dez minutos nordeste (68° lO' NE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será urna via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e vinte cruzeiros (Cr$ 620,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da ProdUção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio

Salles.
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15.614 -

DE

19

DE

MAIO

DE

'1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrroos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos três (3) cargos da classe F da carreira de
Polícia Especial do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça . e Negócios Interiores, vago em virtude da exoneração de Geraldo J esús de Sousa
e Silva e da transferência de José Fernandes de Vasconcelos Carreira e de
Cídio Leite para outra carreira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.

Art.

2.0 Revogam-se as ,disposições em . contrário.

'Rio de Janeiro, 19 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes

Filho.

DECRETO N. 0 15.615- DE 19 DE MAIO DE 1944
Autoriza a Companhia Luz e Fôrça "Santa Cruz" a prolongar a sua atual linha
de transmissão entre as fazendas Dourados e Coqueiral, nos municípios de
]acad!Zinho ·e Cambará, Estado do Paraná

O Presidente da República, usando da atribuição que l!J.e confere o art. 74,
letm a, da ·Constituição, e nos têrmos dos artigos 1.0 e 2.0 do Decreto-lei
0
n. 2. 059, de 5 de março de 1940;
Considerando que a medida, de que trata o presente Decreto, requerida
pela Companhia Luz e Fôrça "Santa Cruz", foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Luz e Fôrça "Santa Cruz", com
sede na Capital do Estado de S. Paulo,· a construir uma linha de transmissão
com tensão nominal de 11.000 volts, prolongamento da linha atual, conhecida
como "Linha Cambará", no trecho compreendido entre as fazendas Dourados e
Coqueiral, respectivamente nos municípios de JacarE:zinho e Cambará, Estado
do Paraná.
Parágrafo único. Essa linha de transmissão se destina ao fornecimento
de energia elétrica a diversas fazendas sitqada? entre os pontos acima referidos.
·
.Art. 2.0 O tra_çado e as demais características da referida linha serão
preliminarmente aprovados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3.0
obriga-se a:

Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada

I - Registrar êste título na Divisão de Águas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, dentro de trinta (30) dias, a partir de sua publicação.
11 - Apresentar à mesma Divisão de Águas os estudos, projetos e orça·
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mentos respectivos; assim como iniciar e concluir as obras nos prazos que forem determinados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 4.0

Êste Decreto entra em vigor na data de s1,1a publicação.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N. 0

15.616 -

DE

19

DE MAIO DE

1944

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de EXtcanumecário-mensalista
do Serviço de Meteorologia, do Ministério da Agricultura
O Présidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74 letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam criadas, Íla forma da relação anexa, na Tabela Numérica Ordinária de Extranurp.erário-mensq;lista do Serviço de Meteorologia, do
Ministério da Agricultura, para o ' InStituto Regional de Meteorologia de
Recife, as séries funcionais de Calculista, Auxiliar de Escritório, Praticante
de Escritório e Meteorologista.
Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá,
no presente exercício, à conta de destaque da importância de Cr$ 174.000,00
(cento e setenta e quatro mil cruzeiros) da Verba 1 - Pessoal, Consignação
II PessOal Extranumerário, Subconsignação 08 Novas admissões etc.,
Anexo n. 0 14 Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da União
para 1944.
Art. 3.0 ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
. GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sailes.
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MINISTtRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO DE METEOROLOGIA
a)

Número
de
funções

2

REGIONAL

MET~OROLOGIA

DE

RECIFE

TabelEI

Referência

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

IX
VIl!
VII

I ......................
......................

Ordinária
.Ordinária
Ordinária

I

I
Auxi~iar

de Escritório

I ......................

---

Observações

Calculista

9

1
1
1

DE

Séries funcionais

I
3
4

INSTITUTO

I ......................
. . . ' . . . . . . . .. . . . . ... . .

IX
VIl!
VII

Ordinári21
Ordinária
Ordinária.

3

I
I

Praticante de Escritório

1
2

3

I ......................

VI

Ordinária

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

IV

Ordinária.
Ordinária

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

v

6

3

5

II
I

I
Ordinária I
O:dinária
Ordinária I

Meteorolo~Jista

1
1

I

II ......................
......................

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

XV
XIV
XIII

I

I

'I
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DECRETO N. 0 15.617 -

DE

19

DE MAIO DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerátio~mensalista do Estabelecimento de SubsistênCia Militar do Rio, do Ministério da Guerra,
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiçã!J, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
NUmérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Estabelecimento · de
Subsistência Militar do Rio, da Subdiretoria· de Subsistência do Exército,
da Diretoria de Intedência do Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 2.0 A despesa com a execução do dispOsto neste Decreto, na importância de Cr$ 34,200,00 (trinta e quatro mil e duzentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da· Verba 1 - Pessoal, Consignação 11 - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, Anexo n.0 17 - Ministério da
Guerra, do orçamento geral da União para 1944.
Art. 3.0 ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

w

MINISTÉRIO DA GUERRA
I;>IRETORIA DE INTENDll:NCIA DO EXÉRCITO
SUBDIRETORIA DE SUBSIST!:NCIA DO EXÉRCITO -

"'
"'

ESTABELECIMENTO DE SUBSIST2NCIA MILITAR DO RIO

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
de
funções

Número
Séries funcionais

de
funções

Referêl).cia

I

Tabela
I

Séries funcionais

Referência

11

I

XV
XIV

2
4

I

I

Ordinária
Ordinária

I

2
4
11

7

I

I
XV

1

Auxiliar de Escritório

Auxiliar de Escritório
1

XI

Ordinária

1

1
1
1

X

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

1
1
1

1

5

IX
VIII
VII

2
6

"g
I

Contabilista-auxiliar
1

XI
X

IX
VIII
VII

w

o

XVI
XV
XIV

1

>
Ó

"'

Amanuense-auxiliar

Amanuense-auxiliat

6

Tabela

"'"~
"

I
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DECRETO N. 0 15.618 -

345

EXECUTIVO

DE

22 DE MAIO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Comissão de Estudos dos Negócios Estaduais, do Ministério da justiça e
Negócios Interiores, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere. o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art, 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário:..mensalista da Comissão de Estudos
dos Negócios Estaduais, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art, 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de· Cr$· 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS Mensalistas, Anexo n. 0 18 Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, do 9rçamento geral da União para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

..."'
"'

MINISTtRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
COMISSÃO DE ESTUDOS DOS NEGóCIOS ESTADUAIS
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

I

Tabela

I

Número
de
funções

Séries funcionais

R~ferência

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

1

VII

1

Auxiliar de

E~rit6rio

. . .. ... . ... .. . . . . .. .. ..
... ... . . . .. . ... . . .. .. ..
.. .. . .. . . .. . ... .. ... . . .
. . .. ... . ... . , ..........
.. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . .

2
3

4
5

I

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
O,dinária

I

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

4
7

I

I

11

2
2
3

18

15

I
I

j

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

~-

.........
.

Estatístico

1
1

ó

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

o

"o
tJ

""'
,.,""

ê"'

Auxiliar de Escritório

XI
X
IX
VIII
VII

>

"'tJ
Bibliotecário

1

Tabela

:§"'

XI
X.
IX
VIII
VII

I
I

VII I
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DECRETO N. 0 15.619 -

DE 22 DE MAIO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n, 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, dec:reta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 (um) cargo da classe D da carreira de Operário de Artes Gráficas, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, vago em virtude da aposentadoria de Teóligo Dias Coelho,
devendÓ a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente
do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1944, 123,0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15.620 -

DE 22 DE MAIO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe Confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido 1 (um) cargo da classe B da carreira de Operário de Artes Gráficas, do Quadro Supiementar do Ministério ,da Justiça e
Negócios Interiores, vago em virtude da aposentadoria de Valéria Segisnando
de Carvalho, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15.621- DE 22 DE

MAIO

DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, us·ando da atribuição que lhe confere o _artigo 74, letra a,.da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto~
lei n.0 3, 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 4 (quatro) cargos da classe F da carreira de
Operário de Artes Gráficas, do .Quadro -Suplementar do Ministério da Justiça
e Negócios InteriOres, vagos em virtude das apOsentadorias de Antônio Fernandes Pereira Viana e José Nunes da Silva e dos falecimentos de Carlos da
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Silva Silveira e Judite da Sílva, devendo a dotação correspondente ser levada
a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Pl.la.rcondes Filho,

DECRETO N. 0 15, 622 E2clui do regime de

DE

22

DE

MAIO

DE

1944

Ji~'Ca.Iização

a firma Arte Filmes Limitada, com
sede nesta Capital

O Presidente da RepúbLica, usando da atribuição que lhe confere o artigo ··74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 e
7.0 do Decreto-lei n. 0 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no· art. 4.0, parágrafo
único, do Decreto-lei n. 0 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica excluída do regime de fiscalização pelo Govêrno, a firma
Arte Filmes Limitada, com sede nesta Capital. cessando as atribuições do respectivo fiscal nomeado.
Art. 2." Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3,0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio- de Janeiro, 22 de maio de 1944, 123.0 da Independência ·e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

A. de Sóuza Costa,

DECRETO N. 0 15.623 -

DE

22 DE MAIO DE 1944

Decla<a de utilidade pública, para desapropriação, terrenos necessários à construção do Aeroporto de Santa Rita, no Estado da Paraiba
O Presidente da República, usando da atribuição -que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o art. 6.0 , combinado com
o art. 5.0 , letras a, b e n, do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
·
Art. 1.0 São declarados de utilidade pública para desapropriação, os terrenos situados em Santa Rita, Estado da Paraíba, necessários à construçãO do
Aeroporto de Santa Rita, os quais alcançam parte das propriedades denominadas "Tibiri", "Varzea Nova" e "Santo Antônio", pertencentes respectivamente, aos herdeiros de Sindulfo Santiago, aos herdeiros de Constantino Medeiros Correia e a Francisco Marques da Fonseca ou seus sucessores, com a
área total de 5. 052. 779,00 metros quadrados, tudo conforme consta do processo protocolado na Diretoria de Obras do Ministério da Aeronáutica sob o
n.0 D0-776-44, onde se encontram as respectivas plantas, assinadas pelo Diretor de Obras do mesmo Ministério .
. Art. 2,° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar as desa~
propriações respectiv:;Ls na forma do art. 10 do Decreto-lei n.o 3.365, de 21 de
junho de 1941.
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Art. 3.0 A despesa correrá à conta da Subconsignação 04·04 do Decreto·lei n. 0 6.145, de 29 de dezembro de 1943.
Art. 4.0 ~evogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

]oa.quim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. ~ 15.624 -

DE 22 DE MAIO DE 1944

Aprova projeto e orÇamento pa.ra construção de uma ponte acostável no
pôrto de Maragogipe, Estado da Bahia

O _Presidente da República, usando da atribuição que, lhe confere o ar·
tigo 74, letra a da Constituiç~o, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância total
de Cr$ 1.174.700,00 (um milhão,- cento e setenta e quatro mil e setecentos cruzeiros), que com êste baixam, rubricados pelo D~retor Geral do :bepartaménto
Nacional de Portos, Rios e Canais, para a construção de uma ponte acostável,
de concreto armado, no pôrto de Maragogipe, Estado da Bahia.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 - da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. o 15.625 -

DE 22 DE MAIO DE

1944

Declaz·a de utilidade pública, para desapropriação pelo concessionário do serviço de navegação da baía Guanabara, os terrenos e benfeitorias situadas
à Rua Carlos Seidl, ns. 138 a 150, e aprova o projeto de aproveitamento
dê~ees imóveis

O Presidente da República, usando àa atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista as informações e pareceres
prestados no processo n. 0 8. 038·44, do Departamento de Administração do
Ministério da Viação e Obras Públicas, decreta:
·
Art. 1.0 De acôrdo com os artigos 2.0, 35', 5.0 ~Hneas h, j e p, e 6.0
do Decreto·lei n.O 3.365, de 21 de junho de 1941, combinados com a cláusula XIX do contrato celebrado com América Francisco de Almeida Costa nos
têrmos ào Decreto·lei n. 0 1. 044, de 12 de janeiro de 1939, para execução
do serviço de navegação entre o Distrito Federal, a cidade de Niterói e ilhaa
da baía Guanabara, são declarados de utilidade pública, para fins de desa·
propriação pelo referido contrat~mte, os terrenos situados à Rua Carlos Seidl,
ns. 138 a 150, inclusive, nesta capital, e respectivas benfeitorias, os quais representados . na planta que ·a êste acompanha, em uma ·via assinada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, são necessários à instalação dos estaleiros de constrpção das embarcações destinadas ao
serviço contratado.
Art. 2.0 Fica aprovado o projeto .de aproveitamento dos imóveis a que
se refere o artigo anterior, apresentado pelo Departamento Nacional de Portos,
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Rio e Canais,- e que ora baixa em duas vias também assinadas pelo respectivo
Diretor Geral.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonç,a Lima.

DECRETO N, 0 15, 626 -..,..

DK

22

DE

MAIO

DE

1944

Aprova projeto e orçamento para obras na Rêde de Viação Férrea Federal
do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância de
Cr$ 666.366,40 (seiscentos e sessenta e seis miL trezentos e sessenta e seis
cruzeiros e quarenta centavos), que com esta baixam, rubricados pelo Diretor
Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, Para reconstrução da
linha férrea., -construção de obras de arte ~ outras, no sub-ramal da ligação
das minas de carvão de ReCreio, ao ramal do Entroncamento às minas do
Leão, na Estrada de Ferro de Jacuí, da Rêde de Viação Férrea Federal do
Rio Grande do Sul, correndo as· despesas à conta de créditos especiais.

Rio de Janeiro, 22 de maio de
República.

194~,

123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15 :627 -

DE

22

DE MAIO DE

1944

Declara de utilidade pública, para desapropriações pela Co~panhia Estrada
de Ferro Itatibense, wna área de terreno sistuada nas adjuacências da
esplanada da estaç,ão de Itatiba

Não foi pubiicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.O 15.628 -

DE

22

DE MAIO DE

1944

Aprova acréscimo ao orçamento a que se refere o Decreto n. 0 7, 764,· de
1 de setembro de 1941

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o acréscimo, na importância de Cr$
45.433,90 (quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e três cruzeiros e
noventa centavos), ao orçamento a que se refere o Decreto n.O 7. 764, .de
1 de setembro de 1941, para construção de uma ponte com vigas de concreto armado, de 9 metros de vão, sôbre o córrego do Irajá, Km. 14,363,45
da linha do Norte, de "The Leopoldina Railway Company, Limited".
Parágrafo único. Além da importância de Cr$ 62.542,85 (sessenta e
dois mil quinhentos e quarenta e dois cruzeiros e oitenta e cinco centavos)
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já. autorizada; correrão pàr conta do Fundo de Melhoramentos, nos têrmos
do contrato em vigor, as despesas que forem apuradas até o limite de
Cr$ 103.961,00 (cento e três mil novecentos e sessenta e um cruzeirós),
correspondentes ao acréscimo citado e à parte que deveria ser custeada
pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento.
Rio de Janeiro, 22 de maio .d.e_ 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima,

DECRETO N. 0 15.629

DE 22 DE MAIO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranurnerário~mensalista da Divisão
de Caça e Pesca do Ministério da Agricultura
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.0

Fica transformada em função de biologista-auxiliar, referência

XIV, e incluída na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
da Divisão de Caça e Pesca do Departamento Nacional da Produção Animal
do Ministério da Agricultura, a função de naturalista, referência XIV, da Tabela
Numérica Suplementar da mesma Divisão.
Art. 2.° Fica suprimida, na referida Tabela Numérica Ordinária, uma
função de motorista, referência IX.·
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 15, 630 -

DE 22 DE MAIO DE 1944

Transfere funções da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do· Instituto de .Ecologia e Experimentação Agrícolas para a da
Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Ministério da Agricultura
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, no Ministério da Agricultura, da Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto de Ecologia
e Experimentação Agrícolas, do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas,
do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômica, para a da Divisão de
Fomento da Produção Vegetal, do Departamento Nacional da Produção Ve-getal, as funções constantes das relações anexas.
Parágrafo único. As funções transferidas continuarão exercidas pelos
atuais ocupantes, de conformidade com a relação nominal anexa,
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de, maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15.631-

DE

23

ÓE MAIO DE

1944

Concede à sociedade Giiiette Safety Razor Company oi Brazil autorização
para continuar a fuziciànar na República
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade Gillette
Safety Razor Company of Brazil, com sede na cidade de Wilmington, Condado de New Castle, EStado de Delaware, Estados Únidos da América autorizada a funcionar pelos Decretos ns. 17.259, de 23
março de 1926, 19.836~
de 8 de abril de 1931 e 10.008, de 16 de julho de 1942, de<:reta:

de

Artigo único. E' concedida à sociedade Gillette Safety Razor. Company
of Brazil, com sede eni Wilroington, Condado .de New Castle, Estado de Delaware, Estados U Di dos da América, autorização para contiriuar a funcionar
na República com as alterações introduzidas nos seus estatutos e no seu Certificado de Incorporação, por deliberação da assembléia especial da Diretoria,
realizada a 16 de agôsto de 1943, da qual resultou o aumento de seu_ capital
para 'Cr$ 9.675.000,00, (nove milhões seiscentos e setenta e cinco mil cru, zeiros), todo êle deStinado às operações no Brasil, e sob as mesmas cláusulas
que acompanham o Decl-eto n.O 17.259 de 24 de março de 1926, ficando a
aludida sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1944, 123.0 da Indepe_ndência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15.632- DE 23 DE MAIO DE 1944

Aprova os novos estatutos da Companhia Internacional de Capitalização

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta : -··
Art. 1.° Ficam ·aprovados os novos estatutos da Companhia Internacion-;_1
de Capitalização, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro e autorizada a
funcionar em operações de capitalização de economias, pelo Decreto n. 0 23. 287,
de 25 de outubro de 1933, conforme deliberação das assembléias gerajs extraordinárias de aCionistas realizadas a' 18 de dezembro de 1942 e 11 de outubro
de 1943.
Art. 2.0 A sociedade continuar~ integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que
alude o presente decreto.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1944, 123.0
da República.
.

da Independência e

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

56.~
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DECRETO N. 0 15.633 -

DE

23

DE

MAIO

DE

1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso
ginasial do GitJásio São GonÇfllo, de Cuiabá

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConstituiÇão, e nos tê:;-mos do art. 72 da lei orgânica -do
ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção perma~
nente, ao curso ginasial do Ginásio São Gonçalo, com sede em Cuiabá, no
Estado de Mato Grosso.
Ar_t. 2 .O

Revogam·se as disposições em contrário .

Rio de Janeiro, 23 de maio de
República.

~944,

123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.634 -

DE 23 DÉ

MAIO

DE 1944

Autoriza o funcionamento do Curso de Engenheiros de Minas e Metalurgistas
da Escola Politécnica da Universidade die São Paulo

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.O 15.035 -

DE

23 DE

MAIO DE

1944

Altera as Tabelas Numéricas Ordinárias e Suplementar de Extranumeráriomensalista_ da Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Ministério
da Agricultura

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra ·a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, de conformidade com a relação anexa, as
Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Extranume~ário-mensalista
da Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Departamento Nacional da
Produção· Vegetal, do Ministério da Agricultura.
Art. 2.0 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1944, 123.0 da Independência .e 56.0 da
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

(.)
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DECRETO N.O 15.636 -

DE 23 DE MAIO DE 1944

Dispõe sôbre a Tabela Numérictil Ordinária do Destacamento Misto de
Fernando de Noronha e dá ouÚas providências
O Presidente da República, usando da: atribuição que lhe confere
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

·O

ar-

Art. I .O Fica suprimida a atual Tabela Numérica Ordinária de Extra·
numerário-mens·alista do Destacamento Misto de Fernando de Noronha, do
Ministério da Guerra .
Art. 2.° Fica criada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
N uméi:ica Ordinária de Extranumerário-merisalista do Destacamento Misto de
Fernando de Noronha, na ·qual se incluem ·as funções que integram a Tabela a que se refere o artigo anterior.
Parágrafo único. Essas fupções continuam exercidas pelos atuais ocupantes, constantes da relação nbminal anexa .
Art. 3.0 A despesa com a execução dêste Decreto correrá à conta do
crédito especial aberto pelo Decreto-lei n.0 6.519, de 23 de maio de 1944.
Art. 4.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V AF.:uA::;.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N. 0 15 ·· 637 -

DE

24

DE

MAIO

DE

1944

Renova a autorização concedida à cidadã brasileira ]osefa de 'Farias Cavalcanti pelo Decreto n. 0 9.232, de 8 de abril de 1942, para pesqtti!'1ar ouroe pedras preciosas no município de Teixeira., do Estado da Paraíba.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra n, da Constituição e nos têrmoS> do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Min~s), decreta:
Art. 1.° Fica renovada a autorização concedida à cidadã brasileira JosefR
de Farias Cava-lcanti pelo Decreto número nove mil duzentos e trinta e dois(9.232), de oito (8) de abril de mil novecentos e quarenta e dois (1942),
para pesquisar ouro e pedras precios~s numa área de quatrocentos e cinqüenta hectares ( 450 hâl), situada nos imóveis Santa Teresa e Santo Aleixo,.
município de Teixeira, do Estado da Paro.Íb@ e delimitada por um retângulo
que tem um vértice a quinhentos e setenta metros (570 m) na direção quatorze gôaus vinte minutos noroeste ( 14° 20' N'i.lV) magnético d~ confluência
elos ri&chos Caribeiras e Santa Teres3l e cujos lados adjacentes a êsse vértké!
têm_ os seguintes comprimento!> e rumos magnéticos: três mil metros (3.000 m)'
e sessenta e três graus sudeste (63° SE), mil e quinhentos metros '(1.500 m)
e vinte e sete- graus sudoeste (27° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é oüforgada nos tªrmos estabelecidos no Código
de Minilis.
Art. 3.0 O título da a-.rtorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto pagr;'I'á a taxa de quatro mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 4.500,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minera-l
do Ministério da Agricultura.
A1·t. 4.0 Revogam-se as disposições em contr!írio.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.633

DE

24

DE MAIO DE

1944

Declara sem efeUo o Decreto n.0 9 .445, de 22 de maio de 1942
O P!'esidente da República, uSando da atribuíção que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituíção e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de·
29 de jc.neirO de 1940, (Código de Minas); decreta:

Art. 1.° Fica dcdarada sem efeito a autorizaç5o conferida a SacieCede Cruzeiro d::> Sul Minérios Limitada para pesquisar carvão e associados em terreno9 situados no lugar denominado Tateto, no município de
São Jerônimo do Estado do Ps.rnná.
A•t. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de
da República.

m~do

de 1944, 123° da Independência e
GETÚLIO

VARGAS.

Apolôr:-io Sales.

56~>·
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DECRETO N. 0 15.639 . -

DE

24

DE

MAIO

DE

1944

Retifica o art. 1.0 do Decreto n.0 13. 63'1, de 22 de outubro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
74, letra a, da Constituição e nos t~rmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mine.<S)·, decreta:
.:~rt.

Art. 1.° Fie:;. retificado o art. 1.0 do Decreto ti'eze mil seiscentos o trinta
e sete (13.637), de vinte e dois (22) de outubro de mil novecentos e quarenta e três (1943), que autorizao os cidadãos brasileiros José Félix Daibes e
Jorge Félix a pesquisar turfa no lugar denominado C:i'lif6rnia, .município de
Cambuci, do Estado do Rio de Janeiro, o qual pa3Sa a ter a seguinte redação:
Ficam aUtorizados os cidadãos brG.'Sileiros José Félix Daibes e Jorge Félix a
pesquisar turfa no luga'r denomirlado CaHfórnia, distrito de Funil, município
de Cambuci, do Estado do Rio de Janeiro numa área de sessenta hectares
( 60 ha) delimitada por um retângulo tendo um' vértice à distância de cento
e cinqüenta metros ( 150 m) no rumo magnético ·seis graus e quarenta e
cinCo minutos sudeste (6° 45' SE) da confluêncie do córrego da Califórnia.
e- da Máquina e os lados que partem dêsse vértice têm os seguintes compHmentos e rumOs magnéticos: quinhentos metros (500 m), vinte e s-eis graus
e trinta minutos nordeste (26° 30' NE), mil e duzentos metros (1.200 m)
e sessenta e três graus e trinta minutos sudeste (63° 30' SE).

Art. 2.0 A presente alteração de decreto nãO 'Íicâ! sujeita a pagamento da
tc:;xa na fo;ma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.° Fkam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
Decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.0 .Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de' maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.640- DE 24 DE MAIO DE 1944
Allera a redação do art. 1.0 do D;çcreto n. 0 12. 523, de 3 de junho -de 1943

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.641 -DE 24 DE MÃIO DE 1944
Altera o Decreto r:..0 12.004, de 19 de março de 1943

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DEr";RETQ N. 0 15.642 .......

DE

24

DE

MAIO

DE

1944

Alteta o Decreto n.0 14.553, de 2 de fevereiro de 1944
O Presidente da República, usa:ndo da 8ltribUição que lhe confere o
art. 74, letra a, d:a Constituição e nos têrmos do Decreto-!ei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o artigo primeiro do Decreto número qus.•torze
mil seiscentos e cinqüenta e três (14.653), de dois (2) de fevereiro de mil
nove:::entos e quwenta e quatro _( 1944), o qual passa. a ter a seguinte redação: Fica .s.'lltcrizada a cidadã brasileira Jovelina Mai'ia Rita a lavrar ja.zida
de quartzo 8 a.ssoci2-dos em terrenos situados no lug2.r denominado Comechas
de Baixo, ou Lavra da Criminosa, no distrito de Vargem Mimosa, município
de Bocaiúv~·, do Estado de Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares
(50 ha), delimitada por um retângulo tendo um dos vértices situados à
distância de novecentos e cinqüenta metros (950 m), rumo ma&nético cinqüenta e um graus sudoeS>te (51° SW) do cruzamento da Estrada velha de
tropa de Com.echas de Cima. para Porteira com o córrego Mangz,hE!ira e cujos
lados divergentes do vértice considerado têm respectivamente os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m), quarenta e um
gra'..ls sudoeste ( 41° SW) e quinhentos metros (500 m), quarenta e nove
graus noroeste ( 49° NW) .
Art.- 2.° Ficam mantidas Z-•.3 demais disposições dos mtigos do referido
decreto \f!.le passam a fa-zer parte "integr.s.onte do presente.
Art. 3. 0 A presente retificação de decreto não fica sujeita ao pagamento de taxa na' forma do· pun~"grafo 1. 0 do a.rt. 31 do Cód.igo de !v!inas.
Art. 4. 0 Rcvogam-~e as disposições. em contrário.
Rio de Janl!iro, 24 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e 56.6 da
Re:)ública.
"GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N . 0 15.643 -

DE

24

DE

MAIO

DE

1944

Concede autorize.ção pat"a funcionar, como emprêsa hidro-elétrica a Irmãos
Granzoto, Mesquita & Cia . .Limitada

O Presidente da- República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei
0
n. 938, de 8 de dezembro de 1938, e o que requereu Irmãos Granzoto, !vfesquit;3, & Companhia Limitada, decreta:
·
Art. 1. 0 É concedida a ·Irmãos Granzoto, Mesquita & Companhia Limitada, com sede na cidade de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, a au.
torização para funcionar de que trata o Decreto-lei n. 0 938, de 8 de dezembro
de 1938, ficando a mesma obrigada, para os seus objetivos a satisfazer integralmente as exigências do Código de Águas (Decreto n. 0 24.643, de 10 de
julho de 1934), leis subsequentes e 'seus regulamentos, sob pena de revogação
dêste Decreto.
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de maio de ,1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
131.837- Col. de Leis- Vol. nr
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DECRETO N .O 15 . 644 -

DE

24

DE

MAIO

DE

1944

Autori;,:a o cidadão brasileiro Amintas ]acques de Morais a lavrar jazida de
n1inério de ferro e as'sociados na município de Presidente Vatgas, do
~stado de !Ylinas Gerais
O Presidente da Repúblics, usando da atribuição Ql.!e lhe confere o ar1. 985, de

tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o. cidadão brasileiro Amintas JacqueS de Morais a lavrar. jazida de minério de ferro e associados em terrenos situados nos
lugares denominados· Esmeril, Periquito e Pombal, distrito e município de
Presidente Vargas, do Estado de Minas Gerais, numa área de quátrocentos
e trinta e oito hectares e sessenta ares (438,60 ha), delimitada por um
polígOno tendo um dos seus vértices situado à distância dé dois mil e oito~
centos metrOs (2. 800 m), rumo magnético trinta graus e vinte e cinco mi~
nutos sudoeste (30° 25' SW); de um marco de peroba cravado na margem
direita e confluência dos córregos Paciência e da Penha e cujos lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magné~
tica,s: quatrocentos e vinte e cinco metros ( 425 m), trinta e cinco graus
sudoeste (35° SW); oitocentos e setenta me1:ros (870 m), setenta e cinco
graus e trinta minutos sudoeste (75° 30' SW); seiscentos e noventa metros
(690 m), cinqüenta e quatro graus e trinta minutos sudeste (54° 30' SE);
quinhent.os e noventa e tinco ni.etros (595 m), quatorze graus sudoeste
( 14° SW); oitocentos e sessenta metros (860 m), sessenta e três graus e
trinta minutos noroeste (63° 30' NW); setecentos e dez meÚos (710 t,n),
setenta graus sudoeste (70° SW); quatrocentos e noventa metros (490 m),
sessenta e três graus noroeste (63° NW) ; oitocentos e vinte metros (820 m),
cinqüenta grs.us nordeste (50°· NE); novecentos e setenta e cinco metros
(975 m), quinze graus e trinta minutos nordeste· (15° 30' NE); quatro~
centos e trinta' e cinco metros (435 m), cinqüenta e quatro graus noroéste·
(54° NW); quinhentos e cinco metros (505 m), onze graus nordeste (11° NE);
oitocentos e cinqüenta: metros ( 850 m), dezoito graus e trinta minutos no~
roeste (18° 30' NW); trezentos e dez metros (310 m), cinqüenta e quatro
graus e trinta minutos nordeste (54° 30' NE); quatrocentos e cinco metros
(405 m), um grau nordeste (1°. NE) e três n1il e cento e cinco metros
(3.105 m), trinta e oito graus e trinta minutos sudeste (38° 30' SE), respectivamente, até o. vértice de partida. Esta autorização ~ outorgada mediante as condições constantes do .Parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das Seguintes e de outras
constantes do mcsrr.o Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma dil lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art, 3.0 Se o concessionário da autoriZação não cumprir qualquer das
obrigações que. lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
Ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código çle Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeit8s às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo ·Departa~
menta Nacional da Produção Mineral e go~'ará dos favores discriminados· no
art. 71 do mesmo Código .
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Art. 6.0 A autorização de lavra, terá por título &ste "decreto, que será
transcrito no livro próprio da Diviúio de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de oito mil setecentos e
oitenta cruzeiros (Cr$ 8. 730,00) ,
Art. · 7.0 Revogam-Se as disposições em contrário.
Rio de' Janeiro, 24 de maio de 1944, 123.0 da Independ@ncia
República.

e 56.

0

da

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.645

~ DE

24

DE

MArO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Amintas ]asqu.es de Morais a lavrar jazida de
minério de ferro e associe.dos no município de Presidente Vargas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra· a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Amintas Jacques ·de Morais
a lavrar jazida de minério de ferro e associados em terrenos situados nos
lugares denominados Carolina, Oilça, Camarinha, Paredão, Cirino, Chacdnha,
Pissarrão, PaCiência e Penha, no distrito e municíp'io de Presidente Vargas,·
do Estado de Minas Gerais, numa área de quatrocentos
doze hectares
(412 ha), delimitada por um polígono tendo um dos seus vértices coincidindo com um ms.rco de pemba &ituado na margem direita e confluência dos
córregos Paciência e da Penha, e cujos lndos, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quatrocentos e cinco me~
tros (405 m) sess0nta e· doiS graus e trinta minutos sudoeste (62° 30' SW),
seiscentos e cinqüenta metros (650 m) vinte e nove graus sudoeste (29° SW),
novecentos e vinte e cinco metr-os (925 m) cinqüenta e Óito graus e trinta
minutos sudoes.te (58° 30' SW), quatrocentos e setenta e cinco metros
(475 m) trinta e uffi graus e trinta minutos sudeste (31° 30' SE), trezentos
e cinqüenta metros (350 m) cinqüenta e três graus sudoeste (53° SW),
quinhentos e cinqüenta e cinco metros (555 m) oito graus trinta minutos
sudeste ( 8° 30' SE), três mil cento e ·cinco metros (3. 105 m) trinta e ·oito
graus trinta minutos noroeste (38° 30' NW), mil e trinta e cinco metros
(l.035 m) trinta minutos noroeste (30' NW), mil du~entos e oitenta e cinco
metros (1.285 'm) oitenta e cinco graus noroeste (85° NW), seiscentos e
dez metros (610 m) vinte e· sete graus nordeste (27° NE), ·mil cento e
trinta e cinco metros ( 1.135 m)· oitenta e oito graus e trinta minutos nordeste (88° 30' NE), duzentos e quarenta metros (240 m) Sul (S), oito.~
centos e cinco metros (805 m) vinte e sete graus e trinta minutos sudeste
(27° 30' SE), duzentos e quinze· metros (215 m) cinqüenta e três graus
sudeste ( 53° SE), seiscentos e noventa metros ( 690 m) seis graus sudoeste
(6° SW), novecentos e seSsenta metros (960 m) dez graus slldest'e (10° SE)J
quinhentos e vinte metros (520 m) sessenta e três graus e trinta minutos .nordeste (63°· 30' NE), quatrocentos e sessenta metros (460 m) cinco graus e
trinta minutos nordeste (5° 30' NE), duzentos e setenta e ciilco metros
(275 m) leste (E), trezentos e cinco metros (305 m) vinte e dois graus
sudeste (22° SE), trezentos e trinta e cinco metros (335 m) cinqüenta e
cinco graus sudeste (55° SE), seiscentos e cinco metros (605 m) trinta e
três graus e trinta minutos nordeste (3,3° 30' ~NE), quatrocentos metros (400 m)

e
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dezessete graus trinta minutos nordeste ( 17° 30' NE), quinhentos e oitenta
e cinco metrós (585 rn) cinqüenta e um graus nordeste (51° NE), quinhentos
e noventa metros (590 m) sessenta e quatro grnus sudeste (64° SE), duzentos e oitenta e dnco metros (285 m) dez graus sudoeste (10° SW), respectivamente, até o vértice de partida. Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do pZ\rágrafo único do. art. 28 do Código de Minas e
dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obri~ado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autodzaç8a não cumprir qualquer das
obri{i:1ções que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou- r.ula, na forma dos artigos 37 e 38 de Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão r:ujeitas as set:vidões de solo e
sub-solo para os fins da ,lavra, na form:;t dos artigos 39 e 40 do _Código
de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da auto>i.zaç2a será fiscaliz2do pelo Departamento N2cional da Produção Mineral ~ gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de bvra, teró por título êste decreto, que será
tramcrito no livro próprio da Divisão &-~ Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o p8;g?-monto da taxa de oito mil duzento~ e
quarenta cruzeiros (Cr$ 8.248,00).
Art. 7. 0 Revcgar-..1-se as disposições em cOntrário.
Rio de Janeiro, 24 de maio dA 1944, 123.0 da Independência c 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N . 0 15.646 -

DJ!:

24

DE

MAIO

DE

1944

Atdodza a emprêsa de mineração Giacomo & Com.panbia Limitada a pesquisar
minério de ferro e associados no município de Brumadinho, do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1'.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), dect·eta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Giacomo & Companhia
Limitada a pesquisar minério de ferro e associados numa área de dezesseis hectares quarenta e três ares e setenta e cinco centiares (16.4375 ha) situada rios
lugares Quilombo e Quilombo Doce, distrito de Piedade do Paraopeba, município de Brumadinho, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por
um polígono irrto!gular que tem um vértice a dezoito metros ( 18 m) no rumo
magnético onze g:mus nordeste ( 11° NE) da confluência dos córregos do Alto
das Mercês dos Tt ês Irmãos ou Tijuco e do Antônio de Castro ou do Quilombo,
e os lados, que p!-lrtem dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzen~os e cinco metros (205 tn) onze graus nordeste (11°
NE), duzentos metros (200m) dezesseis graus nordeste (16° NE), .duzentos
metros (200 m) vinte e seis graus e trinta minutos nordeste 26° 30' NE), oitenta e oito metros (88 m) quarenta e quatro graus .nordeste (44° NE), cento
e quarenta e sete metros (147 m) dois graus sudeste (2° SE), quarenta e
dois metros (42 m) vinte e dois graus e trinta minutos sudeste (22° 30' SE},
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cento e vinte metros (120 m) cinqüenta e dois graus sudeste (52° SE), cento
e cinqüenta e dois metros (152 m) vinte e três graus sudeste (23° SE),
cem metros (100 m) onze graus Sudoeste (11° SW), quarenta metros (40 m)
trinta graus sudoeste (30° SW), cinqüenta metros (50 m) quarenta e seis
graus e trinta minutos sudoeste (46° 30' SW), noventa e deis metros (92 m)
vinte e Sete graus sudoeste (27° SW), sessenta e sete metros (67 m) sessenta e dois graus noroeste (62° NVV), setenta e cinco metros (75 m) oitenta
e cinco graus noroeste (85? NW), setenta metros (70 m) sessenta e três graus
e trinta minutos noroeste (63° 30' NW), setenta e cinco metros (75 m) cinqüehta e quatro graus sudoeste (54° S\i'i/), cinqüenta e cinco metros (55 m)
oitenta e seis giaus noroeste (86° NW).
Art. ~. 0 Esta autorizaÇão é outorgada no~ têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizc:.ção de pesqui3a, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagsrá a t<J.xa de tn:zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mlneral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as dispoúções em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

flpolonio Salles.

DECRETO N. 0 15. 64 7 -

DE

24

DE

MAIO

DE

1944

Auiw.!za a Plumbum S. A., Indústria Brasileira de MineraÇão, a pesquisar
minérios ele chumbo e a.ssociados no ma!:licípio de lm.buial, do Estado dú
Paraná
O Pre8idente da República, usando da at::-ibui.ção .que lhe confere o artigo. 74, letxa a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 9S5, de 29
de janeiro de 1940 (CócligÇJ de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a Plumbum S. A., Indústria Brasileira de Mineração, a pesquisar mmenos de chu:T1bc e associados, numa área de trezentos
e quarenta e cinco he:::tares (345 ha), sitm:da no distrito de Panmaí, município de Imbuial, Estado do Paraná, e delimitada por um polígono irregular
tendo um vértice .a dois inil e duzentos e cinqüenta metros (2.250 m) no
rumo verdadeiro sessenta e sete graus sudoeste (67° SVV) do canto sudoeste
(SVV) da casa sede da aóninistwção da mina Panelas, e os lados, a partir
do vértice considerado, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
setecentos e sessenta metros (760 m), oitenta e um graus vinte e oito minutos sudeste (81° 28' SE); mil e setenta metros (1.0'70 m), trinta e oito
grau3 sudeste (38° SE); quinhentos e quarenta metros (540 m), qUarenta
e três graus quinze minutos sudoeste ( 43° 15' SVV); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m), oitenta e um graus vinte e oito minutos noroeste (81°
28' NW); quinhentos e oitenta metros (580 m), sessenta e três graus noroeste (63° NW); cento e oitenta e oito metros (188 m), vinte e sete graus
sudoeste (27° SW); mil duzentos e trinta e cincO metros (1.235 m), oitenta
e um graus vinte e oito minutos noroeste (81° 28' NW); mil duzentos e cinqüenta e cinco metros (1.255 m), norte (N); mil quatrocentos e cinqüenta
metros (1.450 m), cinqüenta e oito graus e trinta minutos nordeste (58° 30'
NE); mil e dez metros (1.010 m), sul (S).
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos tê;rnos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será urr:a via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três mil quatrocentos e cinqüenta cruzeiros
( Cró 3. 450,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Prcdução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revcgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.648 - D E 24 DE MAIO DE _1944

Autoriza o cidadão brasileb:o Tctr'Jnasino Sammorone a lavrar jazida de calcário no município de So!"ocaba, Estado de São Paulo
Não foi publicado s.inda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.649 -

DE 24 DE MAIO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileirOs F1·anCisco Ferreira Gomes Júnior e Cesalpino
Tavares da Silva a pesquisar rnica e associadoo no município de Sã'o João
Nepomuceno, do Estado. de Minas Gerais

. O Presidente da República,. usando da atribuição qu~ lhe' confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam auto::iz2dos os ciditdãos brasileiros Francisco Ferreira Gomes Júnior e Cesalpino Tavares da Silva a pesquisar mica e associ2dos numa
área de dez hectares oitenta e um ares e setenta centiares (10.8170 ha) situada na Fazenda \Barra Alegre, distrito de Capitão Basílio, município de
São João Nepomuceno, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por
um pentágono irregular que tem um vértice na confluência do córrego do
Moinho no ribeirão d6s Mineiros ou Barra Alegre, e os lados, a partir dbse
vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos metros
(200 m), trinta e cinco. graus nordeste (35° NE); duzentos e sessenta metros
(260 m) Norte (N), cento e cinqüenta metros ( 150 m) sessenta graus noroeste (60° NW), trezentos e trinta metros (330m) quarenta e seis graus
trinta minutos sudoeste ( 46° 30' SW), trezentos e setenta e dois metros
(372 m) quarenta e três graus trinta minutos sudeste (43° 30' SE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorg2da nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, paga:-á a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão ,de Fomento da Produção Mineral do Minis·
tério da Agricultura.
·Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 1944, 123.0 da Independênri::~ e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. o 15. 650 -

371\

DE 24 DE lVLAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ot6.vio Monteiro Reis a pesquisar carvão mineral
r.o município de Tietê, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica auto::-iZ.ado o cidadão brasileiro Otávio Monteiro Reis a
pesquisar carvão mineral numa área de seiscentos e setenta e três hectares
e trinta e um ares (673,31 ha) situada no distrito de Cerquilho, município
de Tietê, do Estado de São Paulo, e delimitada por: 11m polígono irregular
que tem um vértice no marco quilométrico cento e oitenta e sete (Km 187)
da rodovia Tatuí-Tietê, e os lados, a partir do vérti~e considerado, têm os
seguintes comprimentos e runios verdadeiros: dois mil metros (2 .000 m)
vinte e nove graus e dez minutos sudeste (29° 10' SE); cinco mil metros
( 5. 000 m) sessenta graus e cinqüenta minutos sud~este ( 60° 50' SW); mil e
trezentos metros (1.300 m), viti.te e nove graus e dez minutos noroeste (29°
10' NW); quatro mil e seiscentos metros (4.600 rn) e sessenta graus e
cinqüenta minutos no:rdeste ( 60° 50' NE); setecentos e doze metrOs e setenta
e um centímetros (712,71 m) e dezoito graus e vinte minutos noroeste (18°
'20' NVI); duzentos e sessenta e seis metros (266 m) e sessenta graus e cinqüenta ~inutcs nordeste (60° 50' NE).
Ar't. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos tê,rmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autor h ação de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três mil t;-ezentos c setenta cruzeiros (Cr$
3.370,00) e será tr.anscrito no livro próprio da, Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da AgriCultur<J..
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário·.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.651 -DE 24 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ivo da Silva Armanini a pesquisar calcita e associ<!dos no município de ApiaÍ, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940. (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autori:~ado o cidadão brasileiro Ivo da Silva Armanini a
pesquisar calei ta e associados em cinco ( 5) áreas distiÍltas, perfazendo o total
de cento e cinqüenta hectares e cinqüenta ares (150,50 ha), nos lugares denominados ~errinha, Três Pedras e Passa Vinte, distrito de Iporanga, município de Aplaí, do Estado de São Paulo, áreas essas assim definidas: a pri..
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meira (l.a), com dezenove hectares e cinqüenta ares (19,50 ha), é delimitada
por um trapézio que tem um vértice a duzentos metros (200 m), rumo magnético leste (E) da interseção dos caminhos Velho e Novo para Apiaí, ponto
êste localizado a setenta metros ( 70 m), no rumo magnético quarenta e sete
graus e trinta minutos sudoeste (47° 30' SVV) da sede da Íazenda Serrinha
e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos; trezentos metros (300 m), trinta e dois graus e trinta
minutos nordeste (32° 30' NE); oitocentos e sessenta metros (860 m), oeste
(W); duzentos e cinqüenta metros (250 m), dois graus e quarenta minutos
sudeste (2° 40' SE); setecentos metros (700 m), oeste (W). A segunda (2.<;1)
área, com vinte e dois hectares e oitenta ares (22,80 ha), é delimitada por
um quadrilátero que tem um vértice a c2nto e cir:qüenta metrcs (150 m), rumo
magnético deunove graus e trinta minutos sudoeste ( 19° 30' SVV) do ·marco
quilométrico trezentos e trinta e quatro (Km 334) da rod0via Apiaí- Iporanga
e cujos lados, a partir dGsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos e cinqüenta metros ( 550 m), sessenta e cito graus
e trinta minutos noroeste (68° 30' NW); trezentos e setenta mehos (370 m),
trinta e dois graus e trinta minutos nordeste (32° 30' NE); quinhentos metros
(500 m)., leste (E); quatrocentos e oitenta e quatro metros (484 m), de~
zenove graus e trinta minutos sudaeste ( 19° 30' SW), A terceira (3.a) áreà,
com vinte e sete hectares e vinte ares (27,20 ha), é delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a trezentos e setenta e cito metros (378m), rumo
magnético setenta e cinco graus nordeste (75° NE) do m:o\rco quilométrico
trezentos e trinta e sete (Km 337) da rodovia Apiaí- Iporanga e cujos lados,
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprim:omtos ·e run1os m2.gnéticos:
q]-Iatroccntos metros ( 400 m), setenta e U!Jl g:raus e quarenta e cinco minutos noroeste (71° 45' NW); quinhentos e oitenta metros (580 m), vinte
e sete graus e dez minutos nordeste (27° 10' NE); seiscentor; e noventa e seis
ffietros {696 m), sessenta graus sudeste (60° SE); quatrocentos e setenta e
cinco metros (475 m), quarenta e dois graus sudoeste (42° SW). A quarta
(4.a) área, com quarent8. e qustro hectBres e oitenta e oito ares (44,38 ha) é
delimitada por um hexágono irregubr qu2 tem um vértice a sessenta" metros
( 60 m), rumo magnético de sessenta e quatro gnms sudoeste ( 64° SV.J) da
casa de residência de José Maria R.odrigues e cujos lcdos, 2 pnrtir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos m<~g11éticos: quinhentos e sessenta e cinco. metros ( 565 m), setenta e dois graus e qu9.r:=mta minutos nordeste (72° 40' NE); quinhentos e noventa metros (590 m), quarenta e um
gmus e trinta minutos noroeste ( 41° 30' NW); oitoce-;1tos e vinte metros
(820 m), sessenta e seis graus sudoeste (66° SV/); cem metros (100 m), sul
(S); duzentos e setenta metros (270 m), w:;;Senta e quatro graus e cinqüenta
minutos ~udeste (64° 50' SE); trezentos e sessenta met:-os {360 m). oitenta
graus e trinta minutos sudeste ( 80° 30' SE); a quinta (5.a) área, final~
mente, com trinta e seis hectares e doze ares (36,12 ha), é delimitada por
um pentágono irregular que tem um vértice a quatrocentos e quarenta e cinco
metros (445 m), rumo magnético sessenta e ~eis graus e trinta minutos nordeste ( 66° 30' NE) da cas:J. de resid0ncia de Gregório Fernan'des d~ Rosa e
cujos lados, a partir dêsse vértice,. tSm os seguinteS comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos metros (.200 m), norte ( N); quinhentos e trinta e cinco
metros (535 m), setenta e dois graus e trinta e cinco minutos noroeste (72°
35' NYJ'); quat::·ocentos e oitenta metros (480 m), sessenta e seis graus su~
doeste (66° SVV); quinhentos e oitenta metros (580 m), quarenta e dois
graus sudeste (42° SE); seiscentos e vinte metros (620 m), sessenta e quatro
graus e vinte minutos nordeste (64° 20' NE).
Art. 2.0 Esta eutorizacão é outorgada nos têrmos estabelecidos no CódigO de Minas.
~
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica·
dêste Decreto, pagará a taxa de mil quinhentos e dez cruzeiros (Cr$ 1.500,00)
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e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIQ VARGAS,

Apolonio Sa.lles.

DECI..(ETO N. 0 15.652 -

DE 24 DE MA10 DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro LuiZ Pereira Syila a lavrar jazida de Agua Mineral
no município de Pôrto Alegre, do Estado do Rio Grande do Sul
O Presidente da R~pública, usando da atribuição que lhe cOnfere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Péreira Sylla a lavrai'
jazida de Água Mineral no lugar denominado Serra da Queimada, na sexta
(6.a.) zona (Trie.teza) do distrito e município de Pôrto Alegre, do Estado do
Rio Grande do Sul, numa área de um hectare trinta e cinco ares e sessenta
e seis centiares (.1,3366 ha), delimitada por um pclígono tendo um dos vértices situado no· canto noroeste (NW) da interseção do Beco da Queimada
com a estrada de Vila Nova, e cujos lados, a partir do vértice considerado,
têm sucessivamente os seguintes comprimentos e rumos: setenta e cinco metros (75 tn), quarenta e s-eis graus trinta minutos sUdeste (4ó 0 30' SE); trinta
metros (30 m), sessenta e·nove graus quinze minutos sudeste (69°· 15' SE);
quarenta e cinco metros e cinqüeiita centímetios ( 45,50 m), trinta e seis
graus trinta minutos .sudoeste (36° 30' S\V); quatorze rrietros (14 m), dezessete graus ·sudeste (17° SE); quarenta e cinco metros (45 m), setenta
e dois graus sudoeste (72° SW); vinte e um metros e cinqüenta centímetros
(21,50 ni), quatorze ·graus quinze minutos sudoeste (14° 15' SVl); vinte e
noVe metros e cinqiienta centÍmetros (29,50 m), oitenta e três graus noroeste
(83° NW); trinta metros e cinqüenta· centímetros (30,50 m), sessenta graus
quarenta e cinco minutos sudoeste ( 60° 45' SW); quarenta e sete metros
(47 m), seis graus trinta minutos sudeste (6° 30' SE); trinta e sete metros
(37m), setenta e- três graus trinta minutos sUdoeste (73° 30' SW); vinte
e um metros e cinqüenta centímetros (21,50 m); vinte e três graus trinta
minutos noroeste (23° 30' N\V); cinqüenta metros e cinqüenta centÍmetros
(50,50 m), oito graus noroeste (8° NW); vinte e um metros e cinqüenta centímetros (21,50 m), dois graus trinta minutos nordeste (2° 30' NE); dez
metros e cinqüenta centímetros (10,50 m), vinte e sete graus nordeste (27°
NE); setenta e quatro• metros e cinqüenta ·centímetros (74,50 m), cinqüenta
graus trinta minutos nordeste (50° 30' NE); setenta e dois metros (72 m),
vinte e um graus quinze minutos nord~ste (21° 15' NE). Esta autorização é
outorgada mediante as condições cónstantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas- alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas riêste
Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código de
Minas.
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Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos. artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas as serVidões do solo e
para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
sub~solo

1

Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da ProduCão Mineral e gozará dos favores discrimiUados rlo
art. 71 do mesmo Código.~
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que :será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Ag:ricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cc$ 600,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J nneiro, 24 de maio de 1944, 123.0 da ·Independência e 56.0 da
República.
·ETULIO VARGAS·.

polonio Salles,

DECRETO N. 0 15. 6.53 -

DE

24

DE MAIO DE

1944

Cria a série lu:n.cion.al de Assistente de Cooperativismo e fixa os respectivos
nÍveis de salário
J
O Presidente da República, usando da atribuição que
artigo 74; letra a, da Constituição, decreta:

lh~

.confere o

Art. 1.° Fica criada a série funcional de Assistente de Cooperativismo,
com os niveis mínimo e máximo de salário fixados, respectivamente, nas
referências XIII e XVII.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na pata de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 1944, 123° da Independência e 56°
da República,
GETÚLIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO :N.0

15. 654- DE 24

DE MAIO DE

1944

Altera as Tabelas Numéricas, Ordinái"ia e Suplementar, de Extranumeráriomensalista do Serviço de Economia Rural, do Ministério da Agricultura,
e dá Outras providências.
O Presidente da República, mando da· atribuição que lhe confere
letra a, da Constituição, decreta :

~

art. 74,

Art. 1.° Ficam alteradas, de conformidade com a relação anexa,. as Ta, belas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista do'
Serviço de Economia Rural, do Ministério da Agricultura.
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Art. 2.0 As funções transformadas continuarão preenchidas pelos
pectivos ocupantes, constantes da relação nominal anexa.

379
res~

Art. 3.0 ~st~ decreto entrará em vigor na data de sua· publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, em 24 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

MINISTtRIO DA AGRICULTURA

"'"'o

SERVIÇO DE ECONOMIA RURAL
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

NúmerO
de

SITUAÇÃO PROPOSTA

li
Número

, Referência .

Séries funcionais

Tabela

funções

I

de
funções

v
Séries funcionais

1

Escriturário

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

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

XI

Ordinária

....

X

Ordinária

Fiscal

14

Auxiliar de Escritório

-

. . . . . . . . . . . .. . . . . .
Auxiliar de Escritório .. . .
Auxiliar de Escritório .. ..

Fiscal

Auxiliar de Escritório

.....

l

X
JX

VIII
VII

'

::

Ordinária
Ordinária
Ordinária
01·dinária

}
}

"

ê

"'"
~

c"
o

12

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

XI

15

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

X

16
20
20

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

IX
VIII
VII

--

~

"'

o

XIV

Auxiliar de Escritório
Ordinária

'•1.

--

I

1

XI

Auxiliar de Escritório

16
20
20

Suplementar

....

11

1

XIV

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

Tabela

I

I
Classificador de Produtos

1

! Referênda I

-

~

83

-----------

1

I Auxiliar de Escrit6rio •..

·I

Estatístico

XI

1

Ordinária

--

Fiscal

.................... , ...
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
........................
........................

7
13
85

-

XI,
X
IX
VIII

4
7

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

13
85

--

. . .. . . .

4

XI
X
IX
VIII

..........

I

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

30

-

XV
XIV
Xli!

I

Ordinária
Ordinária
Ordinária

4

6

30

--

I

40

I

........................ I

Assi~ten:•. Jmidico , , , . , .. ,

XVII

Escrituraria ..... , , , .. , ..

XVII

I

Ordinária
Suplementar

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

"

"o

XV

'""'
"

XIV
XIII

~

40

li }

4

I ~s.sis,l~~:~ .~~,.~~:~~ ', • .I
,,,

~

o

m

o

Inspetor

Inspetor

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

6

1

~~s·c·a~
I
:: :: ::: :: ::: :::: ::: ::I·I
.:::......................
.........

109

109

3

XI

1

I
4

I ........................ !

I

""d
~

o

XVII

-4

1
2

I Inspetor ...... , . , , .... , . j
Escriturário .............

XVI
XV

ISuplementar
li
Suplementar

Assistente de Cooperativismo

1
2

-

3

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

XVI
XV

I

"'"'
~

"'
?i:

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

li

SITUAçÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

I
Escriturário

1

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

SITUAçÃO PROPOSTA

Número
de
funções

Tabela

Séries funcionais

Referência

.

Bibliotecário

XV

Suplementar

1

--

>
(j

I

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

XV

1

3
1

6
1

4
4

I

Escriturário
Escriturário
Escriturário
Inspetor

............. ·..

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

Escriturário
Escriturário

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

XVI
XV
XIV
XIV

Suplementar
Suplementar
Suplementar
Ordinária

XIII
XII

Suplementar
Suplementar

3
.1

}
'

7

4

4

--

6

--9

..... ·-· .................
. .......................
. .......................
. .......................

XVI
XV

XIV
XIII
XII

Inspetor

XVII
XVI

Suplementar
Supleme:ntar

3
5

--

........... . ...........
........................
{

8

.

"'
"o

g

19

Inspetor

.. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . ..
. . . ... .. .. ····· ...........

. ....................... I
Escriturário

I
3

Tabela

XVII
XVI

_,"
i;;'"
o
Si

8
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EXEGU'riVO

DE

24 DE MAIO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola
de Especialistas de Aeronáutica, do M:inistério da Aeronáutica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alteradr::o, sem aumento de despesa, de conformidade com a
relação anexa, a Tabela Numérica ü'rdinária de Extn:mumerário-mensalista da
Escola de' Especialistas de Aeronáutica, do Mirtistério da Aeronáutica.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na. data de sua publicação.
Rio de janeiro, 24 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
de República.
GETULIO

VARGAS.

Joaquim Pedro

Sal~ado

Fillto.

"'....

MINISTÉRIO DA AERONAUTIGA

00

ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

SITUAÇÃO ATU.II,L

SITUAÇÃO PROPOSTA

-

I

Número
de
funções

Séries

funcion~is

Referência

Número
de
fur!ções

Tabela

I
I
Auxiliar de Esct:itório

I

. .. ... ... .. . . . .. . . .. . .. .
. . . ... . ... .. ... .. . .. .. . .
........................
.................. ··-· ...
............. •.• .........

2
4
6
8
10

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

Tabela

:"io

I

"'

"o

Auxiliar de Escritório
6
8

}

Réferência

Séries funciona<is

I

I
XI
X
IX
VIII
VII

I

10

........................
........ ..............
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
·~

XI

X

Ordinária
Ordinária

IX

Ordinária

I

I
-

Mestre

I

3

Mestre

-

-

3

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

XIII

I

-

Ordinária

1
4

5

s§
~

24

30

'"
"'"
§i

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

I
XIV
XIII

Ordinária

Ordinária
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DECRETO N. 0 15.656 -

DE 24 DE MAIO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Museu
Imperial, do Ministério da Educação e Saúde, e dá outras provid~ncias
O Presidente da República·,
'
usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra- a, da ConstituiçãO, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Museu Imperi<õJ, do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá,
no presente exercício, à conta do destaque da parcela de Cr$ 24. 000,00 (vinte
e quatro mil_ cruzeiros) da, Verba 1 Pessoal, Consignação II Pessoal
Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas admissões, etc., Anexo n. 0 15 Ministério da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da União para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

13Í. 837 -

Col. de Leis -

Vol. !V

F. 25

"'"'
C>

MINISTÉRIO DA EDUGAÇ.II.O E SAúDE
MUSEU IMPERIAL
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

, SITUAÇÃO ATUAL

13

I

.

'{úmero_
Séries funciom:..<is

de
funções

~

3

Zelador

~

I

I

Número
'fabéla

Referência

.o

rn

Tabela

I

I

Ordinária

~

~

d

[i

t;j

"

-

................ :.. ,... ·I

3

I

4

I ........................

7

I
I

"
ê"'

o

?l

Zelador

I

I

i

Séries funcions.ois

de
funções

I
VII

II

I
I
I

I

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

3

Referência

I

I

I

I

I
I

I

§'"
VII

Ordinária

VI

Ordi:n"ária

~
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DECRETO N. 0 15.657 ~DE 24 DE MAIO DE 1944

Aprova Tabelas Numéricas de Mensalistas de repartições do Ministério da
Guerra que possuem economias próprias
O Presidente da República, usando da, atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Ficam subst'ituídas ·pelas que 'acompanham o presente decreto.
na forma do § 1.0 do art. 1.0 do Decreto~Iei n. 0 3. 490, de 12 de agôsto
de 1941, as Tabelas NuméricaS de Mensalistas das seguintes repartições do
Ministério da Guerra: Prefeitura Militar, Rêde Elétrica PiqueteMitajubá, Colégio Militar, Escola Militar, Estabelecimento de Material de Intendência
da 3.a Região Militar, Estabelecimento de Subsistência Militar da 9.8 Região
Militar, Estabelecimento de Subsistência Militar do Rio, Estabelecimento de
Subsistência Militar de São Paulo, Fábrica de Bonsucesso e Fábrica de Itajubá.

Art, 2.0 A despesa com as tabelas a que se refere o artigo anterior, na
importância total de Cr$ 1.-205.400,00 (um milhão, ~uzeni:os e cinco mil e
quatrocentos cruzeiros) anuais, correrá à conta .das rendas dos respectivos
estabelecimentos, de acôrdo com o art, 1.0 do Decreto-lei n. 0 3, 490, de 12 de
agôsto de 1941.
Art. 3.0

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

RiÓ de Janeiro, em 24 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dútra.

"'
co

M!NlST!lRIO DA GUÉRRA

00

DIRETORIA DE ENGENHARIA
PREFEITURA MILITAR

Número
de
funções

Sédes funcionais

I

Refe,ência

I

Tabela

II

Observações

~

Amanuense~Auxiliar

U>

1

XV

1
3

XIV

Numérica
Numérica

XII

Num~rica

t1

o

ê'"
~

"

·5

"

""

Prático de Engenharia
1

1

XVI
XII

Numérica
Numérica

XI

Numérica
Numérica
Numérica

2

AuXiliar de Escritório

2
2
3

7

X

IX

~"

g

RÊDE ELÉTRICA PIQUETE~ITAJUBÁ

Engenheiro
XVIII

1

Numérica

1

DIRETORIA DO ENSINO DO EXÉRCITO

~
"'

COLÉGIO MILITAR

--Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

............................................ ·jI

'I' a bela

VII

Numérica

3

............................................ ·j

r

g
'"

ê""'

~

2

Atendente

"

o

:;!

ArmazeniSta

2

Observações

v

Numérica

VIII
VII

Numérica
Numérica

3

5
30

35

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

·l·n·s~~~~~ .~e. ~l·u·n·o·s. , ...... , , .. , .

I

·I

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

I

"'co"'

w

"'o

ESCOLA MILITAR

Número
de
funções

Séries funcionais

I,

Referência

;I

I

Tabela

Observações

Auxiliar de Escritório

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

1

-1

~~~':~~~·~. ~~. ~.·~d~~d~

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

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

"'

2

........................................ ·.·· ..

'O

I
I

I

~

cr.

Numérica

I

I

2

--

VIII

I

I
II

v
IV

"'""

Numérica

D

~

~

Numérica

4

.

Fotógrafo-Auxiliar

1

-1

.............................................
-

I
I

I

I
I

II
IX

I
I

Numérica

g
"'"

1

I
.............................................I

VI

Numérica

2

............................................. [

iv

Numérica

VI

Suplementar

Inspetor de Aluno•

3

I
Desenhista.

1

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

~

m

"'o

1

, Praticante de Escritório
1

li!

Suplementar

1

!I

Suplementar

2

~.~·~.et~~ .d~ -~·u·n·o·s·

2

•............ .

·I

III

Suplementar

1

.............. ·: ............................. ,

!I

Suplementar

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

3

I

g"
"'""
~

"

I

-

"'"'

DIRETORIA DE INTENDJl:NCIA DO EXÉRCITO -

SUBDIRETORIA DE ~MATERIAL DE INTENDÊNCIA DO EXÉRCITO ~

""

EST.ÂBELECIMENTO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA DA 3.a REGIÃO MILITAR

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

Observações

Artífice

3

....................................... ,·,, ...

X

Numérica

-

"o

COrrentista
'2

• • • • • • • • • ,?, • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

XI

NumériCa

ê"'
'"'"

IX
VIII
VII /

Numérica
Numérica
Numérica

o

XV

Numérica

XV

Numérica
Numérica

2

Auxiliar de Escritório
4
3
2

9
1

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

~~~~~~~~gist~:A~~~li~r. ............
.

1

·I
I

Mestre

2
1

3

::.o

m

3

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I~

XIII

~

'"

~

DIRETORIA DE INTENDÊNCIA DO EXÊRC!TO ~ SUBD!RETORIA DE SUBSISTÊNCIA DO EXÉRCITO
ESTABELECIMENTO DE SUf!.SISTÊNCIA MILITAR DA 9.~ REGIÃO MILITAR

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

::l""

Amanuense~Auxiliar

1

3

.... ' ............... : . ...................... .

............................................ ·i

4

Observações

m

XVI
XII

Numérica
Numérica

I

"'o

g
g;
~

Auxiliar de Escritório
3

XI

5
5

X

VII

Numérica
Numérica
Numérica

g"
~

13

Prat-icante de Escritório
3
8

::::::::::::: ::::::::: ••:: •:: ••:::::::::: •• :I

11

I

VI

v

Numérica
Numérica

""
""
<O

.
w

ESTABELECIMENTO DE SU:BSISTÊNCIA MILITAR DO RIO

Número
de
funções

4

1
2
1
3

Séries funcionais

~·--

Referência

I

........................................... ··I

:::::~::~::~::::::::::~::::~~:::~::::::::::::/I
.............................................

Tabela

XI

X
IX
VIII
Vll

I

Numérica
Numérica
Numérica
Numérica
Numérica

I

11

<O

Obseryações

I

I

"o

I

"oo

Praticante de Escritório
2

2

VI

································.·············

v

I

Numérica
Numérica

I

""'

"
"'8c"
Q

::;

o

4

Merceolo~ista.·Auxiliar

XVI
XV
XIV

1
1
1

3

..,>
o

U>.

I

Numérica
Numérica
Numérica

ESTABELECIMENTO DE SUBSISTÊNCIA MILITAR DE SÃO PAULO

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

I

Amanuense-Au:dliar

1.

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

XIV.

Numéric<

7

. ... ... .. .. .. ... .. .. .. ... ... .. .. ... .. .. .... ..I

XIII

Numéric<

XII

Numéric<

............................................ ·I

1

~
"'o

o

6
o
~

9

"
"
""

I
I

1

Observações

-~-I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
'

D

XI

Numérica

X

Numérica

1

•.•.•......•.......•.......•......•....•.•... j

1.

......................... : ................... 1

IX

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

VIII

Numérica

VII

Numérica

~

~

I

1

............................................ ·I

5

I

I

I

I

Numérica

"'~

"'
"'"'

DIRETORIA DE MATERIAL BÉLICO DO EXÉRCITO

'

FÁBRICA DE BONSUCESSO

Número
de
funções

1

I

li
I

I

Séries funcionais

Referência

Observações

Tabela

,I
Me,tre

·

I

i•• .......................................... •i

XIII

,

Numérica

c"
u.

1

1

!

Projetador

I ·········· ·············· ···· ·· ·· ·············i

--=1----cl

"

o
XVII

g"'

Numérica

·""'

I

Il ............................................. \
Tecnologista

1

!

~

;

\

XIX

Numérica

(§

FÁBRICA -DE ITAJUBÁ

Auxiliar de Ensino
3
3

I_

v

Numérica

I
I
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DECRETO N. 0 15. 658

~

DE 25 DE MAIO DE 1944

Extingue ca.rfio excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 alínea n do Decretolei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extintÓ' um ( 1) cargo da classe H, da carreira de Desenhista, do Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutica, vago em virttide da promoção de Armando Varadi, devendo a dotação corresponde~te ser
levada a crédito da conta corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedl'O Salgado Filho.
DECRETO N. 0 15.6$9

~

DE 25 DE MAIO DE 1944

Autoriza a Emprêsa de Caolim Limitada a pesquisar argila no município de
Nova Iguaçu, d(} Estado do Rio de janeiro

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art: 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,0 1.985, de 29
de janeiro de 1"94CJ (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica a-utorizada a Emprésa de Ca-olim Limit:;-da a pesquisar
argila numa área de um hectare e setenta e cinco ares ( 1,75 ha), situada na
P<>.<rada Miguel Couto da Estrada de Ferro Rio do Ouro, distrito e munidpio
de Nova Iguaçu, do Estado do Rio de Janeiro, e delimitada por uma linha
poligonal que tem um vértice a, novecentos e oitenta e seis metrOs (986 m),
rumo vinte e quatro graus sudest~ (24° SE) magnético, da ramificação da
Estr<>.<da de Parada Miguel Couto-Babí pG.ra Encontro, e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: qua-renta
e seis metros e quarenta centímetros (46,40 m), oitenta e dois graus sete minutOs· nordeste (82° 07' NE), cento e cinqüenta e seis metros ('156 m)
dezoito grs.•us sudeste ( 18° SE), cento e vinte metros ( 120 m) vinte e !!iete
graus sudoeste (27° SW), cinqüenta e três metros e quarenta centímetros
(53,40 m) sessenta e cincO graus seis minutos noroeste (65° 06' NW), quarenta e sete metros e vinte centímetros ( 47,20 m) nove graus cinqüenta- e
seis minutos nordeste (9° 5'6• NE), quarenta e um metros e vinte centímetros
(41,20 m) quatro graus quinze minutos noroeste (4° 15' NW), cem metros
e cinqüenta centímetros ( 100,50 m) doze graus vinte minutos nordeste
(12° 20' NE), trinta"e oito metros e setenta centímetros (38,70 m) qua,t-orze
graus dez minutos noroeste ( 14° 10' NW),
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Min:;:.s. ·
Art, 3.0 O título da· autorização cte pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, paga-rá a taxa· de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrit-o no livro próprio dE' Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1944, 123.0
República.

dô.~

Independência e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,
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DECRETO N.0 15, 660 ~

DE

25

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Agostinho Ardito a pesquisar caulim no município de Taubaté, do Estado de São Paulo '
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar0
tigo 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos dO Decreto-lei n. 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Códig~ de Minas), decreta:

Art. lP Fica autorizado -o cidadão brasileiro Agostinho Ardito a pesquisar caulim em terrenos do imóvel denominado Santa Maria, situado no
distrito e município de Taubaté, do Estado de São Paulo, numa área de
um hectare e vinte e cinco ares ( 1,25 ha) delimitada por um retângulo tendo
um vértice a cento e dezessete metros (117 m), 1io rumo magnético zero
grau quinze minutos sudeste ( 0° 15' SE) a partir da barra do Córrego
Santa Maria no/Ribeirão de Itaim e os lados que partem dêsse vértice têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cem metros (100 m), doze
graus quinze minutos nordeste ( 12° 15' NE); cento e vinte e cinco metros
(125m), setenta e sete graus quarenta e cinco minutos sudeste (77° 45' SE).
Art. 2. 0 Esta autorizacão é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
~
Art. 3.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a tax~ de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apo!onio Sa!Ies.

DECRETO N.0

15.661

DE 25 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Jesus de Andrade Gou!art a pesquisar mica e
associados no município de Muriaé, do Estado de Minas Gerais ..
O Presidente da República, usandÚ da atribuiÇão que lhe confere o ar0
tigo 74, letra a, da Constituicão e nos tênnos do Decreto-lei n. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Códig; de Min<'.l.s), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jesús de Andrade Goulart
a Pesquisar mic8. e associados muna área de sete hectares quarenta e -oito
ares_e noventa centiares (7,4890 ha) situada no imóvel Fazenda Pedra Branca, distrito de Itamuri, município de Muriaé, do Estado de Minas Gerais,
área essa. delimitada por um hexágono irregular que tem um vértic~ a cento
e oitenta meti-os ( 180 m) no rumo verdadeiro seis graus noroeste (6° NW)
da confluência dos córregos do Matosinho e do Barulho, e cujos lados, a partir
desse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
vinte metros · ( 120 m) trinta e seis graus nordeste (36° NE), trezentos e
cinqüenta metros (350 m) quatro graus noroeste (4° NW), cento e cinqüenta
e cinco metros ( 155 m) setenta graus sudoeste (70° SW), cento e sessenta
e cinco metros (165 m) quarenta e seis crraus
sudoes\0 (46° SW), cento e
0
noventa metros ( 190 m) vinte e seis g~aus sudeste (26° SE), cento e sessenta
metros ( 160 m) trinta e oito graus sudeste (38° SE).
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Art. 2.0 Esta ,autorizacão é outorgada nos , têrmos estabelecidos no Có·
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da AgricultUra .
Art. 4.0 ~evogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.662 -

DE 25 DE MAIO DE 1944

Autoriza a firma brasileira Exportadora Aionso de Albuquerque Ltda.
a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usand~ da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto·lei n. 0 466, de 4 de
junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a firma brasileira Ext ortadora Afonso de
Albuquerque Ltàa., estabelecida nesta Capital, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto·lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2.0 Éste decreto entrará em .vigor n<1- data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
Rrpública.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

'DECRETO N.O 15.663 -

DE 25 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão. brasileiro Jorge Çalixto a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da ati.-ibuição que lhe confere o ar·
tigo 74., letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho "de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro .Jorge Calixto, residente em
Monte Alegre, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uffia via- autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 56. 0

GETULIO

VARGAS .

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 15.664 -

DE

25

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Pereira da Silva a comprar
ped1·as preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.0 466, de 4
de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Pereira da Silva, residente em Marabá, no Estado do Pará, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta
autorizaÇão uma via autêntica do presente Decreto.
.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO

N. 0"

15.665 -

DE

25

DE MAIO DE

'1944

Concede nova prorrogação de praZo para ent:-ega das declarações de lucros
extraordinários

O Presidénte da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica prorrogado, até 15 de junho de 1944, o prazo para entrega
das declarações de lucros extraordinários previsto no Regulamento aprovado
pelo Decreto n. 0 15.028, de. 13 ·de março de 1944, e dilatado por trinta (30)
dias em virtude do Decreto n. 0 15.389, de 17 de abril de 1944.
Art. 2.0 Êste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de- maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS .

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 15.666 -

DE

25

DE MAIO DE

1944

·Inclui nos efeitos do Decreto-lei n. 0 4.166, de 11 de março de 1942, para
o fim de ser liquidada, a Perfumada Drale do Brasil Limitada, com sede
em ]oinvile, no EstAdo de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 2.0
do Decreto n. 0 10.358, de 31 de ag8sto de 1942; 5.0 do Decreto-lei n.0 4.807,
de 7 de outubro de 1942; 1.0 do Decreto-lei n. 0 5. 661, de 12 de julho de
1943; e 1.0 do Decreto-lei n.O 5. 777, de 26 de ag8sto de 1943', decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a inclusão, nos efeitos do Decreto-lei n.O 4 .166,
de 11 de março de 1942, para os fins de liquidação, a Perfum!'lria Drale do
Brasil, Limitada, com sede em J oinvile, no Estado de Santa ·Catarina.
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§ 1.0 O ativo e o passivo da firma ficarão a cargo do Liquidánte nomeado para proceder à liquid2ção.
.
'§ 2.0 O processo pelo qual deverão ser alieflados os bens e direitos, ou
as cotas sociais, será estabelecido nas instruções que o Banco do Brasil S.A.
expedir como Agente EsP,ecial· do Govêrno .

.f:\rí:. 2.0 O liquido apurado na liquidgção será dl.stribui.do pelos sócios,
devendo sei" recolhido ao Banco do Brasil S. A., na forma do Decreto-lei
n. 0 4. 166, de 11 de março de 1942, ou do Decreto'-lei n. 0 3. 91 i, de 9 de
.dezembro de 1941, o que tiver de ser incorporado ao Fundo de Indenizações
ou de permanecei" sob a condição de disponibilidade fiscB.lizada.
Art. 3.0 ~ste Decreto ent1ará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GF.1'ULIÓ VARGAS.

A. de Souza Costa,.

DECRETO N, 0 15. 667 -

DE

26

DE MAIO DE

1944

Supritrie cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1. ° Ficam suprimidos cinco .( 5) cargos da classe F da carreira de
Escriturário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do Quadro III Parte Suplementar do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude
da promoção de Emílio Castelar Figueiró, Francisca Léa Vieira Pamplona,
Guiomar de Paula Ribei.ro dos Santos, Joana Serejo Mestrinho e Maria do
Carmo Barbosa Vieira, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta· Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
1
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da In4ependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça. Lima.

DECRETO N.0 15.668 -

DE 26 DE MAIO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando .da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.<? Ficam suprimidos três (3) cargos da classe F da carreira de
Telegrafista, do" Quadro III Parte Suplementar do Ministério· da Viação e Obras Públicas, vagos. em virtude da aposentadoria de Antônio Pe131.837- Col. de Leis- Vol. IV

F. 26
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reira Piilto e do falecimento de Agnela Campos Licurgo e Rogério Vicente
Gurgel, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art.

2.~ Revogam~se

as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da Independênda e '56.0 da
Re9Ública.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 15.669 -

DE

26

DE·

MAIO

DE

1944

Sup!"ime cargos extintos
O P:residente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos 't@rmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto~lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam s).lprimidos três (3) catgos da classe H da carreira de
Postalista, do Quadro IH - Parte Suplementar - do Ministério da Viação
e O.bras Públicas, vagos em virtude da promoção de. JoEé Martins Siqueira,
Sílvio Less::t da Silvei-ra Caldei;a e Vitor Hugo da Costa, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério:
Art. 2.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.670 -

DE

26

DE

MAIO

DE

1944

Concede aumento geral de salário e institui o reaime de salário-família no
Serviço Nacional de Recenseamento e dá outras providências
O Presidente da República, u&ando da atribuição que lhe confere o
art. 74, alínea a, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o Decretolei n.O 5.527, de 28 de maio de 1943, decreta:
Art, 1.0 Ficam majore·dos os salários do pessoal do Serviço de Recenseamento segundo o critério estabelecido no Decreto~ lei n.0 5. 976, de 10 de
novembro de 1943, tomados por. bzse os salários percebidos na data dêsse
Decreto-lei.
PG.<J"ágrafo único. O disposto nêste artigo não Se aplica ao pessoal admitido, depois de lO de novembro de 1943, pS!ta função cujo salário já \tenha
sido fixs.do de acôrdo com os níveis estabelecidos pelo citado Decreto~lei.
Art. 2.° Fica inffi:ituído para o pessoal do.,Serviço Nacional de Recenseamento o regime de salário-família que vigonl!r para os servidores civis da
União.
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Art. 3.° FicQom aprovadas as anexas tabelas numéricas de mensalistas do.
Serviço Nacional de Recenseamento.
Pa'l'ágrafo único. As referências de salário do pessoal m.ensalista 1terão
os valores constantes da escala-padrão de salários que acompanha o Decreto
0
n. 13. 090, de 4 de agôsto de 1943.
Art. 4.0 Êste Decreto vigorará a part·i~ de 1 de janeiro de 1944, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Jô.'neiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da. Independência e 56.0 da
l~epública.

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
SERVIÇO NACIONAL DE RECENSEAMENTO

Tabela Numérica Ordinária de Mensalista

Número
de
funções

r

Salário
mensal
Cr$

Funções em comissão

I

1

Presidente .................... .
Chefe do S8rviço de Apuração ... .
Diretor de Divisão ............. .
Chefe do Serviço de Mecsnização
Assistente de Publicid&<de ....... .
Chefe de Seção ............... .
Assistente de Diretor ......... , . ,
Assistente Técnico .... , . , ...... .
Chefe de Paga<doria . . . . . . . . . . . . . I
Chefe do Contabilid2.dc., ........

1

1
1
1
2
1
2

1
1

5.500,00
4.500,00
4.500,00
3.400,00
3.000,00
2. 800,00
2. 600,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00

12

NúmerO
de
funções

2
2
4

Despesa
anual

c,$

I
I

I

I
I
I
I
I

Funções gratificadas

I Gratificação
mensal
II c,s

66.000,00
54.000,00
54.000,00
40.800,00
36.000,00
67.200,00
31.200,00
55.200,00
27.600,00
27.600,00
459.600,00

Despesa
anual

c,s

I
Diretor de Divisão ...............
Chefe de Censo

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

2. 700,00
1. 700,00

64.800,00
40.800,00
105.600,00
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Número
de
funções

EXECUTIVO

I
I

Séries funcionais

\

Almoxarife

Referência

I

I

I

I

I

\

I

1

I
I

35

I

II

Despesa
anual

Cr$

·21.600,00

--:'----

1

Almoxarite Auxiliar
1

I

12

7.800,00

21
19
17
14

26.400,00
36.000,00
54.000,00
72.000,00

I

Amanuense Auxiliar
2
3
5
8

............... ···.·· ......... .

18

188.400,00

Auxiliar, de Escritório
2
3
6

I

..............................
....................... ·······

I

I

18.000,00
23.400,00
39.600,00

14
12
10

81.000,00

11

I

Contabilista

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

1
1

27
25

2
I

Dacti16grafo

..............................
.................... '·' ........
..............................

5
6
6
17

I

14
12
10

I

I
I
I

l

16.800,00
15.600,00
32.400,00

45.000,00
46.800,00
39.600,00
131.400,00

Eletricista

1

.............·................. .

14

9.000,00
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Número
de
funções

I

I
Séries funcionais

J?espesa
anual
Cr$

ReferênCia

\

.

Enfermeiro

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

I
I

12

7.800,00
6. 600,00

lO
'

2

'

35
23

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

I

lO

73

64.800,00
57.600,00
122.400,00

7

15
20
28

14.400,00

Estatístico

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

3
4

I

Estatístico Auxiliar

II ..............................
:•·

19
17
14
12

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

II ..............................
..............................

I

I

120.000,00
162.000,00
180.000,00
218.400,00
680.400,00

Inspetor
13
27
127

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

19
17.
14

156.000,00
291.600,00
1.143. 000,00

I. 590. 600,00

167

Inspetor Especializado
6
7
10

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

35
27
23

23

129.600,00
117.600,00
144.000,00
391.200,00

Médico
I

............. ······ ·········· ..

19

12.000,00
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Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Despesa
anual
Cr$

Mensageiro
2

8

10.800,00

14
12

9.000,00
124.800,00

Operador
1

16

17

133.800,00

Redator
1
1

25
23
19

1

17

15.600,00
14.400,00
12.000,00
10.800,00

10

72.600,00

1

Servente
11

Tabela Numérica Suplementar de Mensalista
==~==============:-----=r=====

Número
de
funções

13
2
1
1
4

1
1

2
1
3
3
1
1
1

Referência

Séries funcionais

Calculista . . ................. .
Contabilista . . ................ .
Contabilista . . ................ .
Correio ... , .... , .............. 1
Correio Auxiliar ...... , ...... , .. I
Dact~l?grafo-Chefe . , , . , .. , ....

·1

Dactllografo .. , , .... , . , . . .
, .. .
Dacti16grafo . , ..... ~ .... , .
Guarda . , .. , . , .............. , ..
Guarda! . . . , ... ·.......... · .... ·

25
14
12

27
19

17
14

11

Guarda . . . . . . . . . . . . , .... , , .. .
Médico-Chefe . . .............. .

9

Porteiro . . .................... I
Porteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

31

Porteiro . . ................... I
Tr~bs:lhador ................. , ,

68

I

1

12

27

·I

35
19

17
14

11

Despesa
anual
Cr$

101.400,00
33.600,00
15.600,00
9.000,00
31.200,00
16.800,00
12.000,00
21.600,00
9.000,00
21.600,00
18.000,00
21.600,00
12.000,00
10.800,00
9.000,00
. 223.200,00
566.400.00
·.
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DECRETO N. 0 15.671 -

DE 26 DE IVIAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Armando Salvador lervolino a pesquisar ro·
filo, granada, silimanita e associados no muniCípio de Baependi; Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto·lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art~ 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Armando Salvador Iervolino a pesquisar rutilo, granada, silimanita e associados, numa área de
cem hectares ( 100 ha) situada no local denominado Cavalo Baia, distrito
e município de Baependi, Estado de Minas Gerais, . e delimitada por um
retângulo que tem um vértice a duzentos e cinqüenta metros e setenta e
oito centímetros (250,78 m) no rumo magnético setenta e quatro graus
cinqüenta e nove minutos sudÓeste (74° 59' SW) da confluência dos córregos do Capão e Gamarra, e os lados que convergem no vértice consi·
derado, têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
dois mil metros (2 .000 m) trinta e oito graus trinta minutos sudeste
(38° 30' SE), quinhentos metros (500 m) cinqüenta e um graus trinta
minutos nordeste (51° 30' NE).
A>t. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Miuas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de mil cruze~ros (Cr$, 1.. 000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral
do Ministé:rio da Ag:ricul tura ·.
~
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sal!es.

DECRETO N. 0 15.672 -

DE 26 DE MAIO DE 1944

Autoriza os cidadãos bmsileir:cs José Soares do Couto e Augusto Coelho da
Si1va Neto a pesquisar qt.wrtzo, pe.dres coradas e associados no município de Baixo Grw.ndu, do Estado do Espírito Santo
O Presidente da Ropúblicn, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, G'.a Constituicão e nos tê;:·roos do Decreto·lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadão bras!leiros José Soares do Cauta
e Augusto Coeiho da Silva Neto a pesquisar qu::1rtzo, pedras coradas e asso·
dados no lugar denominado Córrego da Sapucaia no distrito de Mascarenhas municipio de Baixo Guandu, do Estado do Espírito Sa.nto nunla
á:rea dG cinqüenta hectares e quar-::mta c cinco ares (50,45 ha) delimitada
por um paralelcgrmr..o tGr:do um vérticG à distância de quinhentos e quarenta e três metros ( 543 m) no rumo nngnético dois graus trinta minutos
nordeste ( 2° 30' NE) a partir da porta principal da ,Igreja de Nossa Senhora da Penha à margem da Estraâa Gimirim-1\-iascarenhas e os lados
que' pai-tem dêsse vértice os seguintes-· ,CO~>primentos e 1·umos magnéticos:

.\os

ATOS

DO

PODER EXECUTIVO

quinhentos e cinqüenta e nove metros (559 m), vinte e seis graus nordeste
(26° NE); novecentos e dois metros e cinqüenta centímetros (902,50 m) e
cinqüenta e quatro graus sudeste (54° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da aUtorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos· e dez cruzeiros (Cr$ 510,00)

e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em Contrário,
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
àa República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 15.673 -

DE

26

DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Afonso· de Andrade Goulart a pesquisar mica
e associados no município de Nluriaé, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo '/4, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de jae.eiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica G.Utorizado o cidG.dão brasileiro Afonso de Andrade Goulart a pesquisar :rri.ica e associados na fazenda Uni~o situada no distrito de
Itamuri, município de Muriaé, do Estado de Minas · Gerzis, numa área de
quatorze hectares e vinte e sete ares ( 14,27 ha) delimitada por um quadrilátero tendo um vé~·tice à distância de cento e trintS. metros ( 130 m) no
rumo trinta e deis graus· nordeste (32° NE) do encoiltro nordeste (NE)
rla ponte, sôbre o córrego da União na Estrnd.a Rio- Bahia e os lados, a
p2:rti.r · désse vértice cor:n os seguintes comprimentos e rumos: trezentos e
setenta e cinco metros (375 m) setenta e dois ·graus norde~te (72° NE),
trezentos metros (300 m) dez graus nordeste (10° NE), trezentos e oitent"a e cinco metros· .(385 m) setenta ·e nove graus noroeste (79° NW),
quatrocentos e oitenta e cinco metros ( 485 m) quatro graus sudoeste

(4° SW).
Al"t. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

ArL 3.0 O título da autorizc:~ç3o d~ pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123. 0 da IndeperÍdência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

ATOS

q_og

DO PODER EXECU'riVO

DECRETO N.0 15 ..674 -

DE

26

DE

MAIO

DE

1944

:..4utoriza o cidadão brasileiro EurÍpsdes Chaves de Melo a pesquisar
sita -e associados no município de Iguatú, do Estado do Ceará

magne~

O Presidente da República, \ usz.<J:ldo da atribuição qne lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n, 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Eurípedes Chavês de Melo
a pesquisar magnesita e a•ssociados numa área de duzentos e cinqüenta e
dois hects.'!"es (252 Ha) situada no sítio Pitombeiras, distrito· de Alencar, do
município de Iguatú, do Estado do Ceará e delimitada- por uma linha poli~ .
.gonal que tem um vértice Bl quinhentos e quat-orze metros (514 m) rumo
·setenta e oito graus sudeste (78° SE) magnético, do centro da ponte exis~
tente sôbre o riacho da Gangorra dS! Viação Férrea Cea:rense, Ramal de Orós
e cujos lados a partir dêsse vértice tem os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: dois mil duzentos e cinqüenta metros (2 .250. m), oitenta e três
graus e trinta minutos sudest~ (83° 30' SE); m'il e oitocentos metros
(1.800 m), oitenta' e três graus e trinta minutos nordeste (83° 30' NE);
quinhentos metros (500 m), cinco graus e trint<:1 minutos sudeste (5° 30' SE);
mil e oitocentos metros ( 1. 800 m), oiterita e três graus e trinta minutos
sudoeste (83° 30' SW); dois nlil duzentos e noventa metros (2.290 m),
oitenta c cinco graus e trinta minutos sudoeste (85° -30' SW); novecentos e
trinta metros (930 m) trinta minutos noroeste (30' NW).
Art. 2. 0 Esta. autoriza-çãO; é outorgada nos têrmos estabelecidos
Código de' Mins•s.

no

Art. 3.~ O título da autorizs'Ção de pesquisa que será uma via autên~
tica dêste decreto, pagará a t0.xa de dois mil quinhentos e vinte cruzeiros
(Cr$ 2. 520,00) e S<:!rá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento àa
Produção Mineral do Ministério àa Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 úe maio de 1944, 123.0 d<>.• Ind~pendênda e 56.0 da
R_epública.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETú

1\1.0

15.675 -

DE

26

DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Elias Eugênio Cavalcante a peSquisar ambli~
gonita e associados no. município de Cachoeira, dp Estado do Ceará
O Presidente da República, us10mdo da atribuição quB lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituiç~o e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizs.·do o cidadão brasileiro Elias Eugênio Cavalcante
a pesquisar ~'l"nbligonita e associados em terrenos das fazendas Gangati e En~
canto, situad!3-s no distrito de ·Gangati, município de Câicho"eira, do Estado do
Ceará, numa área de trinta hectares (30 ha), delimitada por um retângulo
tendo um vértice à distância• de vinte e oito metros (28 m) no rumo rnagné~

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tico oitenta graus sudeste (80° SE) da confluênci@ dos riachos Malhada da
Areia e Encanto, formando juntos o Riacho Caldeirão, e os lados, que partem
dêsse vértice, com os ·seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros· (400 m) cinqüent@ e quatro graus nordeste (54° NE), setecentos e cinqüenta metros ( 750 m) 'trinta e seis graus sudeste (36°. SE) .
Art. 2.0 Esta autorização
Código de Min~s:

é

outorgada nos

têrmos estabelecidos

no

Art. 3. 0 O título da auto~izs.•ção de pesquisa que será uma via autêntica dêste ·-decreto, pagará a taxa de trf;lzentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da: Divü-..ão de Fomento da ProdUção, MinEiral do
Ministúio da l•Agricultura.
Art. 4.0 l'!evogmn-se as disposições

~m

contrário.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 d@ Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 15.676 -

DE 26 DE MAIO DE' 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto ]aci Monteiro a pesquisar mica e
associados, no município de Conselheiro Pena, do Estado de lklinas
Gerais
O Presidente da República, us:::mdo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.ó 1. 985, de
29 de janeico de 194·0 (Código de Mina,), decretoo ·

Art. 1.° Fie::;.. autorizado o cidadão brasileiro Ernesto Jaci Monteiro a
pesquisar mica e associados numa área de sessenta e seis hectares (66 h),
situada no local denominado Urucum, distrito de São Tomé, município de
Cot;~selheiro Pena, Estado de Minas Gerais, delimitada por um retângulo que
tem um vértice S> duzentos e cinqüenta metros (250 m) no rumo msgnético
vinte grau::; noroeste (20° NV:l) do canto noroe9te (NW) do cemitério veího
do urucum, e os lados que convergem no vértice considerado, e a partir dêle,
com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e duzentos metros
(1. 200 m), setenta graus nordeste (70° NE), quinhentos e cinqüenta metros
(550 m) vi.nte graus noroeste (20° NW).
Art. 2. 0 Esta .:::utorização
Código de Mine.•s.

é

outorgada

nos

têrmos estabelecidos

no

Art. 3. 0 O título da auto:dzação de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxo. de seiscentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 660,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miner~l do }Jlinist&rio da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam~se

as disposiçõen em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123. 0 d&· Independência e 56.0 da
Repúb!ica.
GETULIO VARGÀS.

Apolonio Saiies.
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DECRETO N.0 15.677 -

DE 26 DE MAIO DE 1944

Estabelece, para os Oficiais dos Corpos e Quadros da Armada, durante estados de beligerância, o uniforme cinza, Çesignado sétimo (7.0 ) uniforme

O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica estab~lecido, para os Oficiais dos Corpos e Quadros
Armada, durante estados de beHgerâr.cia, o uniforme cinza, designado
timo (7. 0 ) uniforme, com as insígnias e distintivos correspondentes aos
versos postos, Carpas e Quadros da Armada.
Parágrafo único. A co~posição e o uso dêsse uniforme e a descrição
suas peças, serão estabelecidos· por ato do Ministro da lVIarinha.

da
sédide

Art. 2. 0 O uso dêsse uniforme, sem distintivos no colarinho e no gôrro,

é extensivo aos Sub-Oficiais da Arme.da.
Art, 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da !ndepend~ncia e 56.0 da
R~pública.

GETULIO VARGAS.

Henriqu~ A. Guil11em.

DECRETO N. 0 15.678 -

DE

26

DE MAIO DE

1944

Declan de utilidade pública a desapropriação de imóVel em Ijui, Estado do
~?.io Grande do Sul, para a invernada do II/4.0 R.A.D.C.

O Presidente da República~- usando da atribuição qm~ lhe confere O- artigo 74, letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o art. 6.0 , combinado com
as letras a e b do art. 5. 0 , do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21· de junho de 1941,
decreta:
Art, 1.0 É declarada de utilidade pública a desapropriHção de um imóvel,
constituído de terreno con1 2. 332.000,00 m2 de área, situado a dez quilômetros- da cidade de Ijui, Estado do Rio Grande do Sul, e pertencente a
Teodorico Bitencourt Ferreira, por ter sido julgado necessário à invernada do
II Grupo do 4.0 Regimento de Artilharia de Divisão de Cavalaria.
Art~ 2.0 Para efeito da imediata imissão de posse do mencionado imó~
vel, é também declaraaa a urgência da desapropriação que se tem em vista,
cuja efetivação fica o Ministério da Guerra autorizado a promover, com
isenção de qualquer impôsto de s~lo ou emolumento.

Art. 3.;:, Em caso de desapropriação mediante acôrdo, prevalecerá o
preço·- de Cr$ 34. 000,00 (trinta e <}uatro mil cruzeiros), montante da avaliação procedidla pela Comissão de Escola de Terrenos da 3.a Região
Militar, conforme consta do relatório apenso ao respectivo processo, e a ser
pago por conta dos recursos do Decreto-lei n.0 6. 145, de 29 de dezembro
de 1943.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da Independ~ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Euâco G. Dutra.
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lJECRETO N. 0 15.679 -

DE 26 DE MAIO DE 1944

Autoriza a emprêsa Mineração da Trindade Sociedade -Anônima a pesquisar
quartzito no município de Santa Barbara. do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa Mineração Trindade Sociedade Anônima a pesquisar quartzito numa área de três hectares e doze ares (3.12 ha),
situada na fazenda da Trindade, distrito de Morro Grande, município .de Santa
Barbara, do Estlófdo de Minas Gerais, área ·.essa delimitada por um retângulo
que tem um vértice a quinhentos" e noventa metros (590 m) no rumo magnético dezenove graus e trinta minutos sudeste ( 19° 30' SE) do entroncamento da estrada Caeté-Morro Grande com a estrada para a Estação de Henrique Fleiuss e os lados, convergentes nesse vértice, e a partir dêle, com
O:!l seguintes coinprimentos e rumos magnéticos:
duzentos metros (200 m)
sessenta e cinco graus e citlqüenta e seis minutos riordeste ( 65° 56' NE), cerito
.e cinqüenta e seis metros ( 156 m) vinte e qu,.rtro gro.us e qt;tatro minutos sudeste (24° 04' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização d~ pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará·a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ ·300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-Se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
F<!.epública.
GETULIO V ÁRGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.680 -

DE 26 DE MAIO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Eugênio Moreira e Pedro de Alcântara Worms
a pesquisar amianto no município de Baependí., do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de j8.neiro d"e 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Eugênio Moreira e
Pedro de Alcântara Worms a pesquisar amianto numa área de cinco hectares,
cinqüenta e nove ares e oitenta centiares (5,5980 ha) situada no imóvel denominado Sitio. da Roseira, distrito de São Tomé das Letras do município de
Baependí, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo
um vértice a duzentos e dois metros e setenta centímetros (202,70 m) ·rumo
setenta e dois graus e vinte minutos sudeste ( 72° 20' SE), magnético da foz
do córrego da Roseira, afluente do Ribeirão do Mato Dentro e os lados que
partem dêsse vértice com duzentos e quarenta metros e vinte e cinco centí-
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metros (240,25 m) e rurrio trinta e oito graus e quarenta e cinco minutos nordeste (38° 45' NE); duzentos e trinta e três metros (233m) e rumo' cinqüenta
e um graus e quinze minutos sudeste '(51° 15' SE) magnético.
·
Art. 2.0 Esta autorizacão é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
~
Art. 3.0 O título da autoriz:ação de pesquisa, que será uma via a'.ttêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e se-rá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do MinistériÓ da Agricultura.
Art. 4.0

Revoga.m-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da' Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0 15.681- DE 26 DE MAIO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Leônidas Vicente de Castro a pesquisar tantalita,
cassiterita e associados nos municípios de São João del Rei e Bom Sucesso
no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo_ 74, letra a, da Constituição e nos/ têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 194-0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Leônidas 'Vicente de Castro
a pesquisar tantalita, cassiterita e associados numa área de quatro'centos e
noventa e nove hectares e cinqüenta ares ( 499,50 ha), situada nos distritos de
Nazareno e São Tiago, municípios de S.ão João del Rei e Bom Sucesso, no
Estado de Minas Geraís, delimitada por um retângulo que tem um vértice
a dois mil e seiscentOs metros ( 2. 600 mJ no rumo cinqüenta graus e vinte
minutos nordeste (50° 20' NE) da estação de Nazaré da Rêde Mineira de
Viação e os lados que partem dêsse vértice, com os seguintes comprimentos·
e rumos; três mil e trezentos e trinta metros (3. 330 m) leste (E), mil e
quinhentos metros (1.500 m) Norte (N).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de ,pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil 'cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e setá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Podução Mineral do
Ministério da· Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de maio de -1944, 123.0 da Independênda e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.
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DECRETO N, 0 15, 682 -

EXECUTIVO

DE

26

DE

MAIO DE 1944

Autoriza a Çompanhia de Carrís, Luz e Fôrça do Rio de janeiro, Limitada, a
construir uma linha de transmissão e uma sub-estaç5.o transiormadora no
município de Sapucaia, Estado do Rio de ]anei.ro

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto·lei n.0 2.059, de· 5
de março de 1940,
Consider:mào que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica jul·
gou conveniente deferir a medida, solicitada pela Prefeitura Municipal de Sapucaia, decreta:
Art. 1.0 A Companhia de C8.rrÍs, Luz e Fôrça do Rio de J <.J.neiro, Limitada, fica autorizada a:
I - Constmir, com a extensão aproximada de cento e qu~renta ( 140)
met<os e sob a tensão nominal de vinte e cinco mil ( 25, 000) volts, uma linha de transmissão, que, do acampamento da Companhia de Carris, Luz e
Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada, existente nas imediações da cidade de Sapuca~a, partirá em direção às linhas da respectiva Prefeitura Municipal.
II - Instalar uma sub·estação abaixadora que se destina a transformar
essa tensão na de seis mil e seiscentos (6.600) volts e será localizada no
extremo da referida linha de transmiSsão,
Art. 2.0 A linha de transmissão e a sub-estação transformf'.dora abaixa~
dora destinam-se a um suprimento de energia elétrica a ser feito pela Companhia de Carrís, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada, à rêde da Prefeitura Municipal de Sapucaia.
Parágrafo único, As condições dêsse suprimento, a data do seu início
e as respectivas tarifas serão fixadas por portaria do Ministro da Agricultura,
mediante proposta da Divisão de Águas do Departamento Nacional da Pro.
dução Mineral.
Art. 3. 0
obriga·se:

Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada

I Registrar êste título na mencionada Divisão de Águas, dentro de
trinta (30) dias a partir da data de sua publicação,
II - Apresentar·lhe, dentro do mesmo prazo, projeto, especificações e orçamentos.
III - Iniciar e concluir as obras nos prazos que forem determinados pelo
Ministro da Agricultura.
Art. 4. 0
cação.

O

presente decreto

entra em vigor na data da sua publi-

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.Iles.

d~
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29 DE MAIO DE 1944

Cria funções na Tabela numérica. Ordinária. de Extranumerário~mensalista da
Divisão do Ensino Secundário, do Ministério da Educação e· Saúde, e dá
outras providências
c

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da ConStituição, decreta:

ar~

Ficam criadas, na Tabsla Num8rica Ordinária de Extranumerá~
da Divisão do Ensino Sec'undário, do Departamento Nácional
de Educação, do MiniStério da Educação e Saúde, sessenta funções de inspe~
· tor, referência XV.
Art. 1.°

rio~mensalista

Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto neste_decreto, na importância de Cr$ 792. 000,00 (setecentos e noventa e dois mil cruzeiros) anuais,
correrá, ho presente exercício, à conta do crédito suplementar aberto pelo Decreto-lei n. 0 6.537, de 29 de maio de 1944.
Art. 3.0

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independêflcia e 56.0 d<:~.
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N, 0 15.684 -

DE 29 DE MAIO DE 1944

Cria funções na Tabela Nwnérica Ordi!"lária de Extranur:p.erário-mensalista da
Escola Nacional de Química, do Ministério da Educação e Saúde, e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

er~

Art. 1.°

Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerá·
da Escola Nacional de Química, da Universidade do Brasil, do
Ministério da Educação e Saúde, três funções de assistente de ensino, referência XVII, uma de auxiliar de escritório, referência VII, uma de mestre, referência XIII, e uma de sefvente, referência VI.
rio~mensalista

Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, na im~
portância de Cr$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos cruzeiros) anuais, correrá
à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação OS - Mensalistas, Anexo n. 0 15 - Ministério da Educação e
Saúde, do Orçamento Geral da União para 1944.
Art. 3.0

Êste decreto entrará em vigor. na data de sua publicação,

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavq Capanema.

H6
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DECRETO N. 0 15.685 -

DE

29

DE MAIO DE

1944

Transfere funções das Tabelas Numéricas, Ordinárias e Suplementares, deEx.tranumerário-rnensalista de diversDS repartições do Ministério da Guerra
e transforma {unção na Tabda Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Fábrica de ltajubá, do mesmo Ministério.

O Presidente da República, usnndo · d~ atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, dfl Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam transferidas, no· Ministério da- Guerra, de uma para outra
Ta-bela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista das repartições
c,.baixo mencionadas, as seguintes funções:
Da Secret;;.ria Geral do Ministério da Guerra para o Hospital
Militar de Belém, da Diretoria de Saúde do Exército:
1 Auxiliar- de Escritório, referência XI;
Da Diretoria d:::.<S Armas para a Diretoria do Material Bélico
do Exército:
1 Auxiliar de Escritório, referência X·
Da Diretoria de Engenharia para o Depósito Central de Matedat
de Engenharia, da mesma Diretoriao:
1 MOtorista; referência XI;
Do Esta,beledrnento de Subsistência Militar do Rio, da SubdirGtoria de Subsistência do Exército, da Diretoria de Intendência: do
Exército, para a Diretoria do Material Bélico do Exército:
1 Amanuense-auxiliar, referência XIV;
Do Arsenal de Guerra do Rio, da Diretoria do Material Bé!ica
do Exército, para a mesma Diretoria:
1 AuxiliBJr de Escritório, referência VIII e
1 Au:dlis.r de Escritório, referêncía VII;
Da Fábrica de Bom Sucesso, da Diretoria do Material Bélico
do Exército, para a Fábrica de Itaj~bá, da mesma Diretoria:
1 Arm<>-zenista, referência XII;
e para a Diretoria do Material Bélico do Exército:
1 Artífice, referência IX,
1 Auxiliar de Escritório, referência X,
1 Pc:rteiro, referência XIII;
Da Fábrica de Juiz de Fora, da Diretoria do Materia:.l Bélicodo Exército, para a Diretoria do Materia:l BéliCo do Exército:
1 Amanuense-auxiliar, referência XIV,
Art. 2.9 FicS~m transferidas, no Ministério da Guerra, de uma para outra
TS~bela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista das repartições
abaixo mencionadas, as seguintes funções:
d~

Da SecretariSI Geral do Ministério da Guerra para o
Ministro da Guerra:

1 Escriturário, referência XII;

Gabi~ete·

4'17
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Da Diretoria do Ensino do Exército para 'O Quartel General da
Região Militar:

z.a

1 Escriturário,. referência XIV;

Do Serviço do Pessoal Civil, da SecretEJria Geral do Ministério
da Guerra, para, a Procumdo"ria Geral da Justiça Militar, da Justiça

Militar:

1 Escriturário, referência XIV;

Da Fábrica do Andar<:IÍ, da Diretoria do Material Bélico do
Exército, para a Secretaria Geral do Ministério da Guerra:
1 Auxiliar, referência XI.
Art. 3. 0 As funçÕeS! a que se referem os artigos anteriores continuarão
exercidas pelos atuais o~upa•ntes, constantes da relação nominal anexa.
Art. 4.° Fica transíormada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranume~
da Fábrica de Itajubá, df) Diretoria do Material Bélico do
Exército, do Ministério da Guerra, na :função de Massagista, referência XVI,
a função de Médico, mesma referência.

r.ário~mensalista

Art. 5.0 Êste Decreto entrará enl vigor na ds,ta de sua publicação.
Rio de Jctneiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G.

DECRETO N. 0

15.686-DE

D~tra.

29 DE MAIO DE 1944

Altera a Tabela Numén"ca. Ordinária. de Extranumerátio~mensalista da Estrada
de Ferro São Luiz a TereSina, do l6:inistério da Viação e "Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica alterada, confonne a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário~mensalista da Estrada de Ferro São Luiz a Te. resina, do Depart'amento Nacional de Estradas de Ferro, do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de CrS 300.600,00 (trezentos mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá,
no presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II -PeSsoal
Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo 22 - Ministério
da Viação e Obras Públic~s, do Orçamento Geral da União para 1944.
Art. 3.0

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
131.837 -

Cal. de Leis -
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DECRETO N. 0 15. 687 -

DE 29 DE MAIO DE 1944

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo de Lavador, padrão D, do Quadro
Suplementar do Ministério das Relações Exteriores, vago em virtude · do falecimento de Adriano Barbosa de Oliveira, ficando sem aplicação a dotação
correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições ern contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 0 15.688 -

DE

29

DE

MAIO

J?E

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da Repúbnca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. · 1.0 alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica supri~lido um cargo de Embaixador, padrão O, do Quadro
Suplementar do Ministério das Relações Exteriores, vago em virtude do falecimento de Jos6 de Paula Rodrigues Alves, devendo a dotação correspondente ser levada a créâito da Conta Corrente do Quadro ~ermanente do
mesmo Ministério.

'
Rio de Janeiro,
29 de maic. de .1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

DECRETO N. 0 15.689 -

DE

29

DE

MAIO

DE

1944

Declara sem efeito o Dec:-eio n. 0 15.569, de 13 de maio de 1944

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica sem efeito a supressão pelo Decreto n. 0 15.569, de 13
do corrente, dos cargos da classe E da carreira de Escriturário (Decretolei n.O 145, de 1937), do extinto Quadro II do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vagos em virtude da promoção de Adolfo Alves da Cunha, Antônio
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Dias de Oliveira,_ Cícero Jardim, Fernando Vieira Castilho, Godofredo Teixeira Guimarães, João Gomes da Silva, José AntôÍlio Dias, José Pequeno de
Oliveira, Leon Rocha Paris, Newton Jardim e Valdemar Romano Lobosco,
'da aposentadoria de Álvaro Teixeira da N6brega, Estanislau Jau Wojeickowsky, João Altino Dória, João Augusto Teles, Paulo Fernandes' de Sousa e
Renato Leal. Ribeiro, da demissão de João Ribeiro Midões, da exoneração
de Iolanda Dourado Lopes e do falecimento de 'PaulO Valéria do Espírito
Santo.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçõe~ em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 15, 690 -

DE

29

DE MAIO

J?E 1944

Extingue car{jos excedentes
O Presidente da República:, usando da atribuição que lhe . confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos i:êrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos três (3) cargos da dasse J da carreira de
Economista Rural do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura,
vagos em virtude das promoÇÕes. de Arquimedes Taborda, Been-Hur Ferreira
Raposo e de Breno Ferreira Hehl devendo a dotação correspondente ser levada a crédito ·da Conta . Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
'
I
Art, 2.0 Revog~m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro; 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.691 -

DE

29

DE MAIO DE

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, Iei.:ra a, da Co"nstituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de ·abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um (1) cargo da classe K da carreira de Desenhista do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, vago em virtude da proinoção de Roberto 1>/Iusso devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido IVIinistério,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 194"T, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETUI.IO VARGAS.

Apolonio Sa.Iles.
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DECRETO' N.O 15.692 -

DE 29 DE MAIO DE 1944

Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74; letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, dO Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril. de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos dois (2) cargos da classe
petor de Alunos do Quadro Permanente do Ministério
em virtude das promoções de Manuel Augusto Alves
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito
mesmo Quadro do referido Ministério.

E da carreira de Ins-

da Agricultura, vagos
e de Tolentino Dias
da Conta Corrente do

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da IÍldependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apoloni.o Salles.

DECRETO N.0 15:693 -

DE 29 DE MAlO DE 1944

Extingue cargo excedente

O Presidente da Rep}lblica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3-.195, de 14- de abril de .1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um ( 1) cargo da classe H da carreira de Médico
do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, vago 'em virtude da
aposentadoria de Abílio Fernandes- de Faria devendo a dotação correspondente
ser levada a (!rédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Mi~
nistério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apol_onio Salles.

DECRETO N. 0 15.694

-DE

29

DE MAIO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usandO da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos: têrmos do art. 1. 0 , alínea n,.do Decreto~
eli n.O 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe D da carreira de Auxiliar de Ensino do Quadro Suple~entar d'o Ministério da· AgricultUra, vago
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em virtude da promoção de HostiB.no Madeira Pinheiro. devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente
do referido Ministério.
Revogam~se

Art. 2.0

as, disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0 15. 695 -

DE 29 DE MAIO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decreto~
eli n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 FiCaffi suprimidos d.ois (2) cargos da classe D da carreira de
Dactilógrafo do Quadro Suplementar. do Ministério da Agricultura, vagos em
virtude das promoções de Maria Ascânia Montenegro Pires e de Eloá Alonso
Duque Estrada devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta Corr0nte do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2,0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independ&ncia e S6.0 da
República.

GET~LIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

D.ECRETO N. 0 15. 696 -

DE

29

DE

MAIO

DE

1944

Suprime cargos exti11tos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , al'í.nea n, do DecretoeU n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos da· classe G da carreira d.2l
Economista Rural do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vagos em virtude das promoções de Pedro Medeiros Ferro e Ricardo Rochfort
Júni_or devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Cc-r·
rente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56,0 da
R~pública.

GETULIO VARGAS,

A[.;olonio Salles.
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DECRETO N. 0 15. 697 -

DE 29 DE MAIO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a::-.
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , -alínea n, do Decreto·
eli n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam· suprimidos três (3) cargos da classe B da carreir.a de
Observador Meteorológico do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vagos em virtude das promoções de Salvador Ramos Trindade e de
Custódio Mendes Cardia e da exon·eração de Etelvina Bentes, devendo a dotação correspondente ser l~vada a crédito da Conta Corrente do Quadro Per·
manente do referido Ministério.

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de mnio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15. 698 -

DE 29 DE MAIO DE 1944:

Suprime cargos extintas
O Presidente da República, usando da "atribuiçãó que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decretolei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam supdmidos três (3) cargos da classe H da carreira de
Oficial Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura,
vagos em virtude Qas promoções de Célia Joviano e de Valdemar Moreno de
Alagão e da transferência pam outro Quadro de Dulce Soares Lindoso, devendo
a dotação corr-espondente ser levada a crédito- da Conta Corrente do Quadro
Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam·se as disposições, ém contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

ApolanÍo Sa11es.

DECRETO N. 0 15.699 -

DE 29 DE MAIO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 74; letra a, da Constituição, e n,os têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de· abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos quatro ( 4) cargos da classe C da carreira
de Servente do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vagos em
virtude dàs exonerações de José Ciríaco dos Santos e_ ·de Argeu Moreira Sales
o
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e das aposentadorias de Francisco de Paula Dias e de" Luiz Gomes do OliM
veira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0

~evogam-se

as disposições em contrário.

Rio. de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e !>65, da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15. 700 Extin~ue

DE

29

nr;;

MAIO

DE

1944

cargo excedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decretolei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.°

Fica extinto um (1) cargo da Classe F da carreira de Bibliotecá-

rio Auxiliar do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, vago em

virtude da promoção de Judite Santos de Castro, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito ela Conta Corrente do inesmo Quadro do referido Ministério,
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N. 0 15.701

-DE

29

DE

MAIO

DE

1944

Suprime cargo extinto

O Presidente da· República, usando da· autribuição que lhe confere o· arligo 74, letra a, da Constitúição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decreto~
lei n. 0 3 .195, de 14 de abrÜ de 1941, decretá:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo de Ajudante de Tesoureiro (Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Minas Gerais) padrão G, do
Quadro III -- Parte Suplementar - do Ministério da Viação ·e Obras Públicas, vago em virtude do falecimento de Celso de Araújo, devendo a dotação
correspondente· atender ao provimento de cargos vagos criados pelo Decretolei n. 0 4~645, de 2- de setembro de 1942.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 0 15. 702 -

DE 30 DE MAIO DE 1944

Tramforma função na Tabela Nwnérica Ordinário de Extranumerário-mensasalista do Departamento de- Previdência Social, do Conselho Nacional do
Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e ·comércio

O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74 letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1,° Fica transformada, na função de arquiteto, refer@ncia XIX, .a
função de engenheiro, referência XIX, existente na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento de Previd@ncia Social, do
Conselho Nacional do. Trabalho, do Ministério da ·Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2.0 :ítste Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 30 de ·maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 15.703

~

DE 30

DE MAIO

DE 1944

Concede à sociedade Diaz & Irmão Dutorização para funcionar como, emprêsa
de navegação, de acôrdo com o que prescreve O Decreto-lei n. 0 2. 784,
de 20 de novembro de 1940.

O Presidente da República atendendo ao que requereu a sociedade Diaz
& Irmão, com sede na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, decreta:

Artigo únic'o. É concedida à sociedade Diâz & Irmão, autorização para
funcionar como empr@sa de_ navegação, de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar, sôbre o· objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 . da
República.
GETULIO

V f>.RGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0

15. 704~DE 30 DE MAIO DE 1944

Concede a "A Marítima" - Companhia de Segurqs Gerais autorização para
funcionar e Efprova, com modificações, oo seus estatutoS
O Preside:Ó.te da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da ~onstituição, decreta :
·
Art. 1,° Fica autoriZada a funcio:O.ar em operações de seguros e resseguros dos ramos elementares a que se refere o art. 40, n. 0 1, do Decreto-lei
n. 0 2, 063, de 7 de março de 1940, a "A Marítima" - Companhia de Seguros Gerais, com sede em São Paulo, capital do Estado do mesmo nome,
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.bem como ficam aprovados os estatutos adotados pelos subscritores do seu
capital na assembléi-a geral de constJtuição, realizada a 8 de outubro de 1943,
mediante as condições abaixo :
I -

Os estatutos são aprovados com as alterações seguintes :

13, letra a, a palavra "gerência" por "superintendência'';
.b) redija-se a letra b do art. 13 da seguinte forma : "executar as deliberações da Diretoria no toc<!nte a nomeações e demissõ:=s de funcionários,
representarites, agentes e sub-agentes da sociedade e à fixação dos seus vencimentos e gratificações";
c) substitua-se, no 'final do § 2. 0 do art. 17: "e êste, finalmente, pelo
diretor gerente" por "êste, pelo diretor gerente; e êste, finalniente, pelo diretor
superintendente'';
d) suprima-se a letra t do art. 29 e substituam-se as designações g e h
das alíneas seguintes, respectivamente, por f e g.
a) substitua-se, no art.

II As alterações consignadas na cláusula precedente deverão ser aprovadas em assembléia geral de acionistas, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da publicação dêste decreto.

Art. 2 ° A sociedade ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização de que trata
o presente decreto.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de maici de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15. 705 -

DE

30

DE

MAIO

DE

1944

Dispõe sôbre o fornecimento de energia elétrica à estância b.idro-rrJneral de
Lindoia, Estado de São Paulo, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e' nos têrmos do Decreto-lei n. 0 2. 059, de 5 de
março de í940;·
Considemndo que o Conselho Nacional de Águas e Energia- Elétricã re-a necessidade de serem construídas uma linha de transmissão e uma
rêde de distribuição, para fornecimento de energia elétrica à Estância hidromine~al de Lindoia, decreta:

·conh~ceu

Art. 1.0 Os serviços de energia elétrica. da Estância hidro-mineral de
Lindoia ficarão a cargo da Emprêsa Elétrica de Amparo S. A., que, para
sua execução, deverá tom~'l' as seguintes providências:
I - Construir uma linha de transmissão, com a, tensi:o nominal de onze
mil (11.000) volts, entre o km. 8 da linha de transmissão Pinhal-Itapira e
a estância hidro-mineral de Lindoia, passando pelo povo~-do de Ponte Nova;.
I I - Instalêir um auto-tra:nsformador de 80 KVA- 11.000/6.-000 volts,
em Ponte Nova;
III - Retirar um trecho, de oito (8) quilômetros, aproximadamente, da
linha de tremsmissão Itapira-Ponte Nova;
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IV - Cohstruir uma rêde de distribuição de energia elétrica na Estância
hidro-mineral de Lindoiao.
Art. 2. 0 Sob p(,'lna de multa diária .de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), a
-referida emprêsa obriga-se a:

I - Registrar o presente título, na Divisão de Águas, do Departamento
Nacional de Produção Mineral do Ministério da Agricultura, dentro de trinta
(30) dia·s, contados de sua publicação;
II - Iniciar e concluir as obras nos· pra~~os que forem fb:a:dos pelo Min~stro da Agriculturs•, depois de aprovados os estudos, projeto e orçamentos
apresentados à Divisão de Águas.
Art. 3.0 Êste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogn::hs as disposições em contTário. ·

Rio de Janeiro, 30 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
Repúblics.•.
GETULIO VARGAS.

João Ma.t;rício de lvfedeiros.

DECRETO N. 0

15.706 -

DE

30 DE MAIO DE 1944

<..:assa a equiparação. do curso de química industrial da Escola Técnictt

Visconde de Cairú
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do § 5.0 do art. 60 do Decreto-lei
n.O 4. 073, de 30 de janeiro de 1942, decreta:
Art. 1.° Fica, a pedido, cassada a equiparação concedida ao curso. de
química industrial" da Escola Técnica Visconde de Cairú, com sede no Distrito
Federal.
Art. 2.0 itste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 dç maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d111
.República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema ..

DECRETO N. 0 15.707 -

DE 31 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nicola Falabella a pesquisar talco, amianto e
associados no município de Congonhas do Campo do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art·. 74, letra a, da Constituição e nos· têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica atitorizado o cidadão brasileiro Nicola Fabbella a pesquisar
talco, amianto e associados numa ilrea de quarenta e nove hectares e cinqüenta ares ( 49,50 ha), situada no imóvel denominado Sítio do Marpl, distrito e município de Congonhas do Campo do Estado de Minas Gerais, deli131.837-:- Col. de Leis- Vol. IV
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miteda por um retângulo tendo um vértice a trezentos e cinqüenta metros
(350 m), rumo oitenta e quatro graus nordeste (84° NE) magnético, da confluência dos córregos do Marçàl e da Goiab(!ira e os lados que partem dêssa
vértice com novecentos metros (900 m) rumo oitenta e seis graus noroe5te
(86° NW), e quinhentos e cinqüenta metros (550 m) rumo quatro graUs
nordeste ( 4° NE) .
Art. 2.0 Esta a-utorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00)_ e
será t-ranscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da PrOdução Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogélm-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.0 15,708 -

DE

31

DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nicola Falabella a ·pesquisar talco, esteatito
e asSociados no município de Conadhhas do Campo do Estado de Minas
Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nicola Falabella a pesquisa:r
talco, esteatito e associados numa área de dez hectares e cinqüenta ares
( 10,50 ha), Situada no imóvel denominado Sítio Bota Pinga, distrito e município de Congonhas do Campo do Estado de Minas Gen.lis, e delimitada por
um retângulo tendo um vértice a setenta e seis metros (76 m), rumo trinta
e seis graus noroeste ( 36° NVV) magnético, do ponto em que a mdovia CongonhaS-Pires atravessa o Rio Santo Antônio. e os lados que partem dêsse
vértice com trezentos e cinqü~nta metros (35& m) e rumo setenta e oito
graus sudoeste (78° SW) magnético, trezentos metros (300 m) e rumo dez~
graus sudeste ( 12° SE) magnético.
Art, 2;0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
d~ Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará. a taxa de trezentos cruzeiro9 (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em ·contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123:0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15.709 -

DE

31 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cid;:;.dão brasileiro Zeferino Luiz da Cunha a pesquisar quartzo no
muniCípio de Sêrro do Estado de Minas Qerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confeie o
art. 74, letra .=, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
da jan€liro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizndo o '-cidz.d5o brasileiro Zeferino Luiz da Cunha
e pesquisar qu:ntzo no lugar denominado Alto da Siriema no distrito de São
Goncalo, do Rio das Pedras, município de Sêrro do Estado de Minas Gerais,
num~ área de quarenta hectares ( 40 h a), delimitada por um retângulo tendo
um vértice à distância de quinhentos metros (500 m), no rumo rm:gnético
cinqüenta e seis gnms nordeste ( 56° NE) da barra do córrego Mãe Dágua
na margem direita do Rio Jequitinhonha e os lados, que partem dibse vértice
com 03 seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m),
oitenta graus sudeste (80° SE), e quntrocentos metros (400 m), dez graus
nordeste ( 10° NE) .
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos tê:mos estabelecidos no Cód-igo
de Minas.
Art. 3. 0 O tí.tu!o da autorizsção de pe3quisa, qt!e será uma via nutênüca dêste Decreto, pagará a taJ:a de quatroc0nto'J cruzei.ros (Cr$ 4')0.00) e
!lerá transcrito no livro próprio da Divis5o de Foment:J da Produção Mir.0.-al
do Ministério da Agricultu~·a.

Art. 4.0 Revog~m~se as disposições em contrário.
Ri.o de Ja~eiro, 31 de rna·io de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56. 0 da
Rep-úb1icfl.
GETULIO VARGAS·.

]oâ.o Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.710 -

DE

31

DE

!I:!AIO

DE

1944

Auto-riza o cidr::.diio brasÍlei<o Luiz F.

dos Reis Sobrinho a pesquisar diamante e associados no município de Diams.ntina, do Estado de lklirws
Ger;:Jis.

O Presidente da República,· usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
·
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz F. dos Reis Sobrinho
a pesquisar diamante e associados em duas área"S distintas, num total de ses~
senta e dois hectares e cinqüenta ares (62,50 ha), situadas no lugar demo~
minado Colônia, distrito de Guinda, município de Diam:mtina, do Estado de
}liinas Gerais, áreas essas que assim se definem: a primeira com treze hec~
tares ( 13 ha) é delimitada por um polígono" irregular que tem um vértice
na confluência dos córregos do Bambá e da Colônia e cujos ls.dos, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes <'Ornprimentos e rumos magnéticos: duzentos
e quarents metros (240 m), onze graus noroeste (11° NWY; cento e dez
metros (110 m) cinqüenta e sete graus nordeste (57° NE); cento e setenta

·136

ATOS DO PODER EXECUTIVO

metros (170 m) oitenta e sete graus sudeste (87° SE); cento e cinqüenta
e cinco metros (155 m), trinta e um graus nordeste (31° NE); quarenta e
cinco metros (45 m) cinqüenta e nove graus nordeste (59° NE); cento e
dez metros (110 m),· dezenove graus nordeste (19° NE); s,essenta metros
(60 rn) cinqüenta e dois graus nordeste (52° NE); cinqüerita metros (50 m)
setenta e sete graus sudeste (77° SE); setenta e_ cinco metros (75 m) sessenta,
e 'cinco graus nordeste (65° NE); quatrocentros e quinze metros (415 m)
dezessete graus nordeste ( 17° NE); cem metros ( 100 m), trinta e sete grnus
nOroeste (37° NW); quatrocentos e trinta e cinco metros (435 m), dezessete
graus sudoeste ( 17° SW); sessenta e cinco metros ( 65 m), setenta e sete grau!!
noroeste ( 7T NW); cento e vinte metros ( 120 m) cinqüenta e dois graus su~
doeste (52° SVJ); duzentos e setenta metros (270 m), trinta e um graus sudoeste (31° SW); cento e quarenta metros (140 m), oitenta e sete graus
noroeste (87° NW); duzentos e sessenta metros (260 m), cinqüenta e sete
graus sudoeste (57° SW); trezentos e cinqüenta e cinco metros (355 m), onzft
graus sudeste (11° SE); oitenta e cinco metros (85 m) setenta e dois graus
nordeste ( 72° NE) , A segunda área com quarenta e nove hectares e cin~
qüenta ares é delimitada por um retângulo que terO um vértice a oitocentos
e dezoito metràs (818 m) rumo magnético dezesseis graus sudoeste (16° SW)
do mesmo ponto de amarração da primeira área e cujos lados, convergentes
neste vértice e a partir dêle, têm os s.eguintes cOmprimentos e rumos ~ag-.
néticos: mil e cem metros ( 1. 100 m), nove graus sudoeste ( 9° SW); qua·
trocentos e cinqüenta metros (450 m), oitenta e um graus sudeste (81° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos tê1mos estabelecidos no Código
.de Minas.
Art. 3.0 O título da 2.u'i:orização de pesquisa, que será uma vía autêntica.
Qêste decreto, pagará a taxa de seiscentos e trinta cruzeiros (Cr$ 630;00) 1t
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do'' Ministério da Agricultura.
Art.- 4.0 Revcgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
_República.
·
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros

DECRETO N. 0 15.711

DE

31. DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz F, dos Reis Sobrinho a pesquisar diamante e associados no município de Diamantina, do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz F. dos Reis Sobrinho a pesquisar diamante e associados numa área de vinte · hectar"e9
(20 ha), situada no lugar denominado -Barra do Pecado, distrito de Guinda,
município de Diamantina; do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um polígono· irregular que te:m um vértice a duzentos e dez metros
(210 m) no rumo magnético sessenta e D.ove graus sudeste (60° SE) da
confluência do córrego do Pecado no ribeirão dos Caldeirões e cujos lado'~
a partii- dêsse vértice, têm os seguintes comprinlentos -e rumos magnético~:
duzentos metros (200 m), setenta e nove graus e trin~a minutos_ sudeste
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(79° 30' SE); trezentos e quinze metros (315 m), quarenta e oito graus
sudeste ( 48° SE); ce:hto e cinqüenta metros (150 m), setenta e dois
graus sudeste (72° SE); cem metros (100 m), trinta e dois graus sudeste
(32° SE); duzentos e trinta e cinco metros (235 m), setenta e quatro
graus e trinta minutos sudeste ( 74° 30' SE); cento e cinqüenta metros
(150 m), setenta e dois graus nordeste (72° NE); trezentos e quinze metros
(315 m). sessenta e dois graus sudeste (62° SE); cento e noventa metros
( 190 m), oitenta, e nove graus nordeste ( 89° NE); cento · e. cinqüenta
metros (150m) vinte e tim graus noroeste (21° NW); cem metros (100-m),
oitenta e nove graus mdoeste (89° ·SW);~trezentos e vinte metros (320m)
sessenta e dois graus noroeste (62° NW) ~ cento· e cinqüenta metros ( 150 m),
setenta e dois graus sudoeste (72° SW); duzentos e cinco metros (205 m),
setenta e quatro graus e trinta minutos noroeste ( 74.0 30' NVI); sessenta e
cinco metros (65 m), trinta e dois graus noroeste (32° NW); cento e quarenta metms. (140 m), setenta e dois graus noroeste (72° NW); trezentos e
ressenta e cinco metros ( 365 m), quarenta e oito graus· noroeste ( 48° NW);
duzentos metros (200 rn), qua<enta e oito graus noroeste (48° NW); cento
e vinte e cinco metros (125 m), vinte e CÍTico graus sudoeste (25° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos tênnos estabelecidos no Código de Minas .

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via 'autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de_ trezentm; cruzeiros (Cr$ 300,00) e
se:-á transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mi~
neral do :Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições erri: contrário.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.712

-DE

31

DE MAIO DE

1944

Autori:w o cidadão brasileiro Odorico Vieir-a de Brito a pesquisar quattzo;
mie;:::., pcd.~as coradas e associados no mtznicípio de Colatina, do Estado
do Espírito Santo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituicão e nos térmos do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 Oe janeiro de 1940 (Códig~ de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Odorico Vieira de Brito
a pesquisar quartzo, mica, pedras coradas e associados numa área de duzentos e noventa e nove hecta!·es e oitenta e oito ares (299,88 ha) situada
no lugar denominado São José Pequeno, distrito de Pancas, mUnicípio de
Colatir;a, do Ests.do do Espírito Santo, e delimitada por um retângulo tendo
um vértice a quinhentos e vinte metros ( 520 m) rumo dezessete graus
sudoeste (17° SW) magnético da confluência dos cór"regos São José e do
Luiz Verli, e os lados que partem dêsse vértice com mil e oitocentos metros
(1.800 m) e mmo setenta e_ seis graus sudeste (76° SE) magnético, mil
seiscentos e sessenta e seis metros ( 1. 666 m) e rumo quatorze graus nordeste magnéticos ( 14° NE).
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·Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmcs estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên..o
tica dêste Decreto, pagará a taxa de tTês mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento dn Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
R.io de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da I:adependência e 56.0 da
República.
.GETULIO VARGAS.

João Mnul'icio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15,713 -

DE

31

DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Estefânio Epifânio de Sousa a pesquisar mmeno
de ferro no município de Feira de Santana, do Estado da Bahia
O Presidente da República, us.:;mdo da atr.ibuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConstituiÇão e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Estefânio Epifânio de
Sousa a pesquisar minério de ferro em te!l'enos da Fazenda dos Pol,."cos, hoje
denominada Consohçãa, sitúada n-o dü.trito de Humild'c":s, município de Feira
de Santana, do Estado da Bahia, numa área de seter..ta hectares e sessenta
e um ares ( 70,61 ha) delimitad2. por um quadrilátero tendo um vértice à
distância de mil cento e trinta metros ( 1.130 m) 110 rumo magnético de
oitenta graus e trinta minutos noroeste (80° 30' NW) da confluência do Riacho da Pedra, no rio Pojuca e os lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comp1·imentos e rurnos magnéticos: mil cento e dez metros (1.110 m),
vinte graus noroeste (20° NW); setecentos e cinqüenta e cinco metros (755 m),
setenta e nove graus sudoeste ('19° SW); novecentos e vinte metros (920 m),
vinte e scls graus e dez minutos sudeste (26° 10' SE); setecentos e trinta e
cinco metros (735 rn), oitenta e cinco graus e trinta minutos sudeste (85°
30' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é cutorgada nos t&rmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxz de s~tecentos e dez cruzeiros (Cr$ 710,00) e
será transcrito no livro "próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura ,
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
. GETULIO VARGAS.

João MauríCio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15.714 -DE 31 DE MAIO DE 1944

Autoriza os cidediios 'brasileiros Arnaldo de Camargo e At1enor de Camar~o
Filho a pesquisar celcáreo nos municípios de Laranjal e Tietê, do Estado
de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe- confere o artigo 74, letra a,, da Com:titp.ição e nos têrmos do Decreto-lei n.O l. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Arnalçlo de Camargo
e Agenor de Camargo Filho a pesquisar calcáreo e associados em duas áreas
num total de setenta e nove hectares (79 ha), situadas na Fazenda Santo
Olegário, distrito de Laras e Tietê, dos municípios de Laranjal e Tietê, do
Estado de São Paulo e assim definidas: a primeira tem sessenta e quatro
hectares (64 ha) e é delimitada por um quadrado de oitocentos metros de
lado (800 m), tendo um vértice a setecentos e oitenta metros (780 m) rumo
vinte e um graus noroeste (21° NW) da foz do córrego do Campestre, afluente
do Ribeirão Pederneira e os lados que partem dêsse vértice com rumos norte
(N) e oeste (W); a segunda tem quinze hectares ( 15 hat e é delimitada
por um retângulo tendo um vértice a trezentos e sessenta metros (360 m)
rumo oitenta e quatro graus e trinta minutos nordeste (84° 30' NE), da foz
do córrego Cuscuzeiro, afluente do Ribeirão Pederneira e os lados que partem
dêsse vértice com quinhentos metros (500 m) e rumo Este (E), trezentos
metros (300 m) e rumo Norte (N).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título dá autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e noventa cruzeiros (Cr$ 790,00). e
wrá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944 123, 0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiccs.

DECRETO N. 0 15.715- DE 31 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro ]oão.'.Afaújo Dantas a pesquiss_r caulim e associados no município de Siio Francisco d__o Conde, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constitui,ção e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 19'·'r0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Araújo Dantas a pesquisar cauiim e associados numa área de cento e vinte hectares ( 120 ha), situada na fazenda Lorêto, no distrito e município de São Francisco do Conde,
Estado da Bahia, e delimitada por um retângulo que tem um vértice no canto
Este (E) da igreja Nossa Senhora do Lorêto e os lados que convergem· nêsse
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ponto têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil
quinhentos metros (1.500 m), setenta e seis graus sudeste~ (76° SE) e oitocentos metros (800 m) e quatorze graus nordeste (14° NE) ..
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste. Decreto, pagará a .taxa de mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 1. 200,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Revogam~se

Art. 4.0

as disposições em contrári_o.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d'a
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.716 -:- DE 31 DE MAIO DE 1944

Auto:dza as· cidadãos brasileiros Argêo Reginaldo Loren:toni e João Antônio
de Paula a pesquisar quartzo e associados no município de Calatina, do
Estado do Espírito Santo
O Presidente da República,. usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
'
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Argêo Reginaldo Lcreru:oni e João Antônio dB Paula a pesquisar quartzo e associados no lug&r
de~orninado Córrego Panquinha, no distrito de Pancas, município de Cols:tins, do Estado do Espírito Santo, numa área de cento e trinta e dois hectares
( 132 ha) delimitada por um retângulo tendo urn vértice à distância de seis~
centos e cinqüent? ffietros (650 m), no rumo magnético oitenta e dois graut~'
nordeste ( 82° NE) da confluência dos córregos do' Alexandre e Panquinha,
e os lados que partem dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumo~
magnéticos: mil e cem rrietros ( 1.100 m) setenta e quatro graus noroeste
(74° NW), mil e duzentos metros (1,.200 m) dezesseis graus sudoa::ste

(l6°SW).
Art. 2.0 Esta autorizacão é
Código de Minas.
~

outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via an~
têntica dês te Decreto, pagará a taxa de mil trezentos e vinte cruzeiros (Cr$
1.320,00) .e será transcrito no livro própria da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do 'Ministério da. Agricultura.
Art.

4. 0

Revogam~se

as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúbliéa.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.O 15.717 -

DE 31 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Otávio Alves Passos a pesquisar quartzo no
municÍpio de Sento Sé, aO Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição .e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Çódigo de Minas); decreta:
Att. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Otávio Alves Passos a pesquisar quartzo em duas áreas num total de quatrocentos e sessenta e cinco
hectares (465 ha) situadas na fazenda Pedra Branca, distrito de Ouro
Branco do município de Sento Sé; do Estado da Bahia, e assim' definidas:
a primeira. no local Brejinho, com duzentos e quinze hectares (215) é delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice no canto sudeste
(SE) da casa de Otávio Alves Passos e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros
(400 m) vinte e cinco graus sudeste., (25° SE), mil setecentos e qua;enta
metros (1. 740 m) cinqüenta e nove graus sudoeste (59° SW), mil quinhentos e vinte metros (1.520 m) vinte e cinco graus noroeste (25° NW),
dois mil metros (2 .000 m) oitenta graus nordeste (80° NE), quatrocentos
metros ( 400 m) vinte e cinco graus sudeste ( 25° SE), duzentos metros
(200 m) .sessent<l e cinco graus sudoeste (65° SW); a segunda, no local
Vitória, com duzentos e cinqüenta hectares (250 ha), é delimitada por um
retângÚlo tendo um vértice a mil novecentos e oitenta metros ( 1. 980 m),
rumo vinte e quatro Br<:Us trinta minutos sudeste ( 24° 30' SE) magnético,
do mesmo ponto acima citado e os lados que partem dêsse vértiCe com
dois mil e quinhentos metros (2. soa m)' rumo virite e três graus trinta
minutos sudeste (23° 30' SE) m2.gnético e mil metros (1.000 m), rumo
sessenta e seiS graus trinta mim1tos sudoeste ( 66° 30' SW) magnético.
Art. 2.v Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vüi autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de qUatro mil seiscentos e cinqüenta
cruzeiros (Cr$ 4. 650,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janei:ra, ,31 de maio de 1944, 123.0 da lndependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

]oâo Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.718- DE 31 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Falabeiia . a pesquisar amianto, talco e
associados no município de Congonhas do Campo, do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos· do Decreto-lei n. 0 1. 985; de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Falabella a pesquisar amianto, talco e associados no imóvel denominado Fazenda dos Cordeiros, situado no distrito e município de Congonhas do Campo, do Estado

ATOS
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de Minas Gerais, numa área de vinte hectares (20 ha), delimitada por um
retângulo tendo Um vértice à distância de cinqüénta metros (50 m) no rumo
magnético setenta e nove graus nordes'te ( 79° NE) da confluência dos córre·
gos da Boc·aina e do Moinho, e os lados que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; quatrocentos metros (400 rn), trinta
e dois graus nordeste (32° NE); quinhentos metrOs (500 m), cinqüenta e oito
graus noroeste (58° NW), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trens·
crito no livro próprio da Divisã~ de Fomento da Produção Mineral do Minis·
tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

joào 'Maurício de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.719 -

DE 31 DE MAIO DE 1944

Concede reconhecimento ao Curso de Didática mantido pela Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras do .Piraná
O Presidente da República, nos tê:rmos do artigo 23 do Decreto..-lei número 421, de 11 de maio de 1938,
Resolve conceder reconhecimento ao Curso de Didática, mantido pela
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, çom sede em Curitiba,
no Estado do Paraná.
Rio de Janeiro, 31, de maio de•'1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0

15.720 -

DE 31 DE MAIO DE 1944

Concede reconhecimento aos Cursos de En&,enheiros Eletricistas e Químicos
Iridustriais da Escola Politécnica da Bahia

O Presidente da República, nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei n. 0 421,
de 11 de maio de 1938;
Resolve conceder reconhecimento aos Cursos de Engenheiros Eletricistas
e Químicos Industriais, mantidos pela Escola Politécnica da Bahia, com sede
em Salvador, no Estado da Bahia.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

A'l'OS
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DECRETO N. 0 15.721 Renova o Deaeto n.

0

DE 31 DE MAIO DE 1944

8.882, di:: 27 de fevereiro de 1942

O Presidente "da República, usando da atribuiçiio que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 , Fica autorizada a Cia. Itatig Petroleo, Asfalto e Miner8_ção, S. A.,
em renovação da autoriiesão de pesquisa que lhe foi conferida pelo Decreto
número oito mil oitocentos e oiter::ta e dois (n.O 8.882), de vinte e sete (27),
de fevereiro de mil novecentos e quarent:1 e dois ( 19l1,2), a pesquis2.r salgema
em terrenos situados no município de Socorro, do Estado de Sergipe, numa
área de quinhentos hectares (500 ha), delim.itada por um retângulo tendo um
vértice situado à distância de mil e seiscentos metros ( 1. 600 m) rumo cinqüenta e um graus e vinte minutos sudoeste (51°. 20' SW) do centro da plataforma da estacão de Socorro, da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, e
cujos ledos cont.ergcntes no vértice ccnsider8do e a 'partir do mesmo têm
respectivamente os seguintes comprimentos e rumos: doh mil e quinhentos
met:ros (2.500 m), oeste (W); dois mil metros (2.000 m), norte (N).
Art. 2.o Esta autorizs.ção é ouÍ:orgada nos têrmos estabelecidos nó' Código de Minas .
Art. 3.ó O título da 2utorizacão de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de ~cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro pr6prio da Divisão de Fomento da Produção Mineral clo
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

RevcgBm-se as disposições em contrário.

Rio de Janeim, 31 de 'maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

DECRE:'".f'O N .0 15. 722- DE 31

Renova o De-::1·eto

o1..

0

DE

MAIO DE 1944

8. 883, de 27 de ievereit·o de 1942

O Presidente dg Rcpl:tJlica, m:mdo dz Htribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos tênr.os do_ Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 194-0 ( Cód.![;o de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Itc.tig-Petróleo, Asfalto e Mineração, S. A., em rencv<\ção dn nutoriz2çâo de pesquisa que lhe foi c'onferida
pelo decreto n6.mero oi. to mil· citocóntcs e oitenta e três ( 8. 883), de vinte e
sete (27) de feve:·dro de rr.il novecentos e quarenta e dois (1942), a pesquisar salgema em tr:tn~ncs Eituadcs no. e:mnicípio de Socorro, do Est2do de
Sergipe, numa área de quinhentos hectares (500 ha), delimitada por um retângulo tendo um dos v6rtices situndo à distância de mil e seiscentos metros
(1.600 m), r.umo cinqüenta e um graus vinte minutos sudoeste (51°20' SW)
do centro da pktaforma da e;;tação de Socorro da Viação Férrea Federal Leste
Brasileiro e cujos lados convergentes no vértice considerado e a partir do
mesmo, têm respectivamente os seguintes comprimentos e rumos: dois mil
e· quinhentos metros (2. 500 m) Leste (E), dois mil metros (2. 000 m)

Sul (SJ.

ATOS DO PODER EXECU'.riVO

Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos nO
Código de Mlnas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via a•.;têntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56."
da Repúblicó
GE'I'ULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.O 15.723-DE 31 DE MAIO DE 1944
Renova o Decreto n.0 8. 884, de 27 de fevereiro de 1942
O Presidente da República, us2ndo da atribuição que lhe confere o art. 74.
letra a, ela Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta~
Art, 1.° Fica autorizada a Companhia Itatig-Petróleo, Asfalto e Mineração, S. A_, em renovação da autorização de pesquisa que lhe foi conferida
pelo decreto número oito mil oitocentos e oitenta e quatl'O ( 8. 884), de vinte
e sete (27) de fevereiro de mil novecentos e quarenta e d:)is (1942), a pe::;·
quisar salgema em terrenos situados no município de Socorro do Estado de Sergipe, numa área de quinhentos hectares ( 500 ha), delimitada por um retângulo tendo um dos vé!"tices situado à distânci::~ de mil e seiscentos metro~
(1.600 m), rumo cinqüenta e um· grau~ vinte minutos nordeste (51020' NE),
do centro da plataforma da estgção de Socorro da Viação Férrea Federal Leste
Brasileiro e cujos l.s.dos convergentes no vértice considerado e a partir do
mesmo, têm, respectiv2mente os. seguintes comprimentos e ""rumos: dois mil
e quinhentos metros (2.500 m) Oeste (W), dois mil metros (2.000 m)
Norte (N).
Art. 2. 0 Esta autori.zafâo é outorgada nos têrmos est9.beleci.dos no
Código de Minas.
Art.. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da P1·odução ~.1:inernl do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposiçõ:::s em contrário_
Rio de Janeiro, 31 de maio ôe 1944_, 123.0
da República.

da Indep:;mdênda e 55.<>

GETULIO V

A:RSAS.

João Mauricio de lttedeiros.

DECRETO N. 0

15.724- DE 31 DE MAIO DE 1944

Renova o Decreto n. 0 8. 885, de 27 de fe;rereiro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuiçãO que lhe confere o art. 74.
letra a, Qa Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), dec·reta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Itatig-Petróleo, Asfalto e Mineração, S.A., em renovação da autorização de pesquisa que lhe foi conferi$.

ATOS
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pelo decreto número oito mil oitocentos e oitenta e cinco (8.885), de vinte
e sete (27) de fevereiro de mil novecentos e quarenta e dois (1942), a pesquisar salgema em terrenos situados no município de Socorro do Estado de Sergipe, numa área de quinhentos hectares (500 ha), delimitada por um retângulo tendo um dos vértices situado à distância de mil e seiscentos metl·os
(1.600 m), rumo cinqüenta e um graus vinte minutos nordeste (51°20' NE),
do centro da plataforma da estaÇão de Socorro da Viação Férrea Federal Leste
Brasileiro e cujos lados .convergentes no vértice considerado e a partir do
mesmo, têm, respectivamente os seguintes .comprimentos e rumos: dois mil
e ,quinhentos metros (2.500 m) Leste (E), dois mil metros (2.000 m)'
Sul (S).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos est<:1belecidos t!O
Código de Minas.
.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que serf..l uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de' cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
~io

de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

]oâo Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 '15.725- DE -31 DE MAIO

DE

1944

Concede à Química Paulista S. A. ·autorização para fancionar como
de mineração

empr~sa

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConstituiÇão e nos têrmos da Decreto-lei n.0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 E' concedida à Química Paulista S.A. com sede na Capital do Estadc.
de São Paulo, autorização para· funcionar ·como emprêsa de ·mineração de acôrdo
coro o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940, Código de Minas, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir
integfalmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre
o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 d'!'.
República.
GETULIO VARGAS.

]oiio Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.726 -

DE 31

DE MAIO DE 1944

Concede autorização para funcionar como emprêsa de energia hidráulica à
Emprêsa de Eletricidade São Pedro Limitada
O Presidente da República, usando da Eltribuição que lhe confere e> ar.
tigo 74, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no De...reto
lei n. 0 938, d8 8. de dezembro de .1938, e o que requereu a Emprêsa de
Eletricidade São Pedro Limitada, decreta:

ATOS DO PODEI\ EXECU'riVO

Art. 1.0 É coilcedida à Emprêsa de Eletricidade São Pedro Limitada,
com sede na cidade de Mallet, Estado do Paraná, a au torizs.<ção para funcionar como emprêsa de energia hidráulica, de que trata o Decreto-lei número 938, de 8 de dezembro de 1938, ficando a mesma obrigada, para os
seus objetivos, a satisfazer integralmente as exigênci~ do Código de Agua.;
(Decreto n. 0 24.643, de 10 de julho de 1934), leis subseqüentes e seus regulamentos, sob pena de revogação dêste decreto.
Art. 2.0
revogad~s

O presente decreto entra em vigor na data

d::.~

sua publicação,

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de n1aio de 1944, 123.0 da Independência, e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

DECRETO N. 0 15. 727 -

DE

31

DE MAIO DE

1944

Declara -sem efeito o Decreto n. 0 9. 525: de 28 de maio de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e I?-OS têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidaQão
brasileiro Erico de Abreu Sodré, pelo Decreto número nove mil quinhentos e
vinte e cinco (9.525), de vinte e oito (28) de maio de mil novecentos e quarenta e dois (1942), para pesquisar água mineral no município de Itapecerica
do Estado de São Paulo.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da.
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de

Medeiros~

DECRETO N. 0 15. 728-DE 31 DE MAIO DE 1944

Retifica o art. 1.0 do Decreto n.0 12.207, de 8 de abril de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Dec::-eto-lei n. 0 1 .. 985, de 29 de
janeiro de 194.0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica retificado o artigo primeiro ( 1.0) do Decreto número doze
mil duzentos e sete (12.207), de oito (8) de. abril de mil novecentos e
-quarenta e três ( 1943 ), que autoriza o cidadão brasileiro Enrico Guarneri a
pesquisar calcáreo dolomítico no lugar denominado Lagarto, município de
Campos, do Estado do' Rio de Janeiro, o qual passa a ter a seguinte redação:

ATOS DO PODER EXECUTIVO

447

Fica autorizado o cidadão brasileiro Enrico Guarneri a pesquisar calcáreo dolo~
mítico nci lugar denominado Lagarto, situado no distrito de Monção, município de Campos do Estado do Rio de Janeiro, numa área de cento e oitenta
e quatro hectares e cinqüenta ares (184,50 ha), delimitada por um paralelofiramo que tem um vértice no marco quilométrico cinco mais quinhentos e
dez metros (Km. 5
510 m) da Estrada de rodagem de Monção a Lagarto,
ponto êsse que fica a quatro mil trezentos e· vinte metros (4.320 m) no rumo
magnético oitenta e cinco graus nordeste (85° NE) a partir da. Estação de
Monção e os lados que ·partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos
e rumos m2gnéticos: mil e quinhentos metros (1.500 m), vinte e sete graus
noroeste, (.27° NW); mil duzentos e quarenta metros (1.240 m), cinqüenta
e sete graus nordeste (57° NE).
Art. 2.0 A presente alteração de decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4..0 Revogam-se as disposições em contrário.

+

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0

da Independência e 56.c

da República.
GETULIO VARGAS.

João MauriciO de Medeiros.

DECRETO N. 0 15 .. 729

-DE

31

DE

MAIO DE 1944

Retifica o Decreto n.0 14.228, de 8 de dezembro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.. Art. 1.° Fica retificado o artigo primeiro ( 1.0) do Decreto número quatorZe mil duzentos e vinte e oito (14.228), de oito (8) de dezembro de mil
novecentos e quarenta e três ( 1943), que autoriza o cidadão brasileiro Manuel
Pinto da Silva a p8squisar mica e pedras co.rad2s no município de Governador
Valadares, do Estado de Minas Gerais, o qual passa a tei- a seguinte redação:
Fica_ autorizado o cidadão brasileiro Manuel Pinto da Silva a pesquisar mica
e pedras coradas, em terrenos situados no distrito e município de Governador
Valadares do Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta e cinco hectares
(65 ha), delimitada por um polígono retilíneo irregular, tendo um vértice a
setecentos e setenta metros (770 m) no_rumo magnético de quarenta e um
graus noroeste ( 41° NVI) da conflu~ncia dos córregos da Onça e Escondido,
e os lados, a partir dêsse vértice; com os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: seiscentos metros (600 m) norte (N), cento e oitenta e cinco
metros (185 m) sessenta e oito graus noroeste (68° NW), noventa metros
e vinte e cinco centímetros. (90,25 m) oito graus dez minutos nordeste (8o 10'
NE), trezentos e quinze rrietros (315 m) leste (E), quirthentos e noventa
e quatro metros (594 m) onze graus sudeste (11° SE), seiscentos e oitenta
e oito metros ( 688 m) setenta e· nove graus nordeste ( 79° NE), setecentos
e sessenta metros (760 m) sul (S), mil trezentos e vinte e cinco metros
(1.325 m) setenta graus noroeste (70° NW), e trezentos metros (300 m)
leste (E).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas ,
Art. 3.0 O título·da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a diferença de taxa de cinqüenta cruzeiros (Cr$ 50,00)
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e será transcrito no livro pióprio da Divisão de Fomento da Produção Mineira! do Ministério da Agricultura.
Art.. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.0 15.730- DE 31
01

Altera o art. 1.0 do Decreto n.

DE

MAIO

DE

1944

14.545, de 19 de janeiro det 1944

O Presidente da Repúblic8., usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da· Constituição e nos têrmos do. Decreto-lei n.0 1.985, de 29 dl;;'!
janeiro de 194,0 ÇCódigo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o artigo primeiro ( 1. 0 ) do decreto número quatorze mil quinhentos e quarenta e cinco (14. 545), de dezenove' (19) de janeiro de mil novecentos e quare:rta .e v quatro . ( 1944), que passará a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasile~ro Humberto Lomba a pesquisar volframita, cassiterita e associados numa área de trezentos e quarenta
hectares e cinqüenta ares (340,50 ha), situada nos lugaies denominados Espigão
dos Pinheiros e Vale do Mosquito, diStrito de Coroas, município de Prados
do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um contôrno poligonal
que tem uin vértice a cento e sessenta metros (160 m), rumo cinqüent;a e
nove graus quinze minuto·s noroeste (59° 15' NW) da ponte da rodovia Rezende Costa-Coroas, sôbre o ribeirão do Mosquito e cufos lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: dois mil oitocentos e
cinqüenta metros (2.850 m), treze graus e dez m'irmtos noroeste (13° 10' NW):
quinhentos e vinte e cinco metros ( 525 m), setenta e dois graus nordeste
(72° NE); mil metros (1.000 m), um grau nordeste (1° NE);' duzentos e
cinqüenta metros· ( 250 m), setenta graus e trinta minutos nordeste ( 70° 30'
NE); duzentos e vinte e cinco metros (225 m), oitenta e oito grauS sudeste
(88° SE); trezentos e cinqüenta metros (350m), oito graus e trinta rnihutos
nordeste (8° 30' NE); quatrocentos e cinqüenta metros '(450 m), sessenta e
um graus e trinta minutos sudeste (61° 30' SE); quatrocentos e vinte e cinco
metros (425 m), dezessete graus e' trinta minutos nordeste (17° 30' NE); quinhentos metros (500 m), oitenta graus nordeste (80° NE); cinco mil e du~
zentos metros (5. 200 m), dezesseis graus e trinta minutos sudoeste ( 16°

30' SW).
Art. 2.0 O título a que se refet·e o decreto número quatorze mil qui.nhentos e quarenta e cinco (14.545), de dezenove (19) de .janeiro de mil
novecentos e quarenta e quatro ( 1944) terá como seu necessário complemento
uma via autêntica dêste decreto.
·
Art. 3.0 A presente alteração de decreto não fica sujeita ao pagamento
de taxa, I:! a forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário'.
Rio de Janeiro,
da República.

~1

de maio de 1944, 123. 0 da Indepe·ndêncii e 56.0
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15.731- DE 31 DE MAIO DE 1944

Retifica o Decreto n. 0 13.325, de 3 de setembro de 1943, que autoriza o cidadão
brasileiro Gerardo Salini Romeu a pêsquisar caulim e· associados no mu~
nicipio da Capital do ESte.do de São Paulo

O Presidente da República, usando ·da atribuição que lhe çonfere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos tê;:-mos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica retifiCado o artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número treze
mil trezentos e vinte e cinco (13.325), de três (3.) de set-embro de mil no·
vecentos e quarenta e três (1943), .que passa a ter a seguinte redação: Fica
aUtorizado o cidadão bresilcho Gerardo Salini Romeu a pesquisar ceulim e
associados na zona de Saúde, distrito e município de São Paulo, Estado
de São Paulo, numa área de vinte e seis hectares e se':enta ares (26,70 ha),
delimit~da por um polígono que tem um vértice no cuzamento dos·,eixos da
via Anchieta, em construção e da estrada de rodagem São Paulo~Santos, entre
os marcos quilométricos om:e (Km 11) e doze (Km 12), e c_ujos lados a par:tir dêsse véi.·tice têm os seguintes comprimentos e rumos magnétiCos: cento
e quatro metros (104m), quatro graus nordeste (4° NE); duzentos e noventa
metros (290m), qui:trenta e um graus e trinta minutos nordeste (41° 3.0' NE);
trezentos e noventa e dois metros (392 m), um grau e trinta rhinutos sudeste
(1° 30' SE); duzentos e ~essenta e seis metros (266m), cinqüenta graus su~
deste (50° SE); quatrocentos e noventa e dnco metros· (495 m), setenta e
seis graus sudoeste (76° SVV); cento e dezoito metros (118 m), sete graus
noroeste (7° N'N); duzentos e noventa metros (290 m), iTinta e um graus
e trinta minutos sudoeste (31° 30' SW); quatrocentos metros (400 m), de~
zesseis graus e trinta minutos noroeste (15.::o 30' NW); duzentos metros (200m),
quatro graus e trinta minutos noroeste (4° 30' NW); trezentos e setenta me~
tros (370 rri), setenta e cinco gmus sudeste (75° SE) ..
Art. 2.0 A presente. alteração de decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa na forma do art. 17 do Códtgo de Minas ..
Art. 3.° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
Decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.0 Revogam-se as dispqsições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETl.iLIO VARGAS.
João Maurício de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.732-DE 31 DE M.ÁIO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Mário Aguiar Abreu, em renovação do Decreto
n. 0 7. 708, de .22 de agôsto de 1941, a pesquisar minério de chumbo e asso~
ciados nos municípios de Cerro Azul e Bocaiuva, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. -4.
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1 JSS, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)_, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Mário Aguiar Abreu, em
renovação da autorização que lhe foi conferida pelo decreto" número sete mil
setecentos e oito (7. 708) de vinte e dois, (22) de agôsto de mil novecentos
e quarenta e um (1941), a pesquism minério de chumbo e associados em
tei-renos situados nos lugares denominados Matão e Ribeirão do Rocha, nos
131.837 -

Cal. de Leis -
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municípios de Cerro Azul e Bocaiuva, do Estado do Paraná, numa área de
.quatrocentos e vinte hectares ( 420 ha), delimitada por um retângulo tendo
um dos vértices situado à distância •de oitocentos e trinta metros (830 ro),
rumo magnético. nove graus sudoeste (9° SW) da casa de r.esidência de João
Francisco dos Reis e Cujos lados, convergentes no vértice considerado e a partir
do mesmo,, têm os seguintes comprimentos e rumos ·magnéticos: mil seiscentos
e oitenta metros (1.680 m) trinta e um graus noroeste (31° NW), dois mil
e quinhêntos metros (2.500 m) cinqüenta e nove graus nordeste (59° NE).
Art. 2.0 Esta aUtoriZação é outorgada nos têrmos estabelecidos no
C6digo de Minas.
'
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autl;ntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 4.200,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç,ão Mi~1eral
do Ministério da Agricultura.
·
Art •. 4.0 ·Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
lia República.
GETULIO V ARGÁS.

João Mauricio

de

Medeiros.

DECRETO N. 0 15.733-DE 31 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadiío brasileiro Mário Aguiar Abreu, em renovação do Decreto
n. 0 7. 709, de 22 àe agôsto de 1941, a pesquisar minério de chumbo e associadôs nos municípios de Cerro Azul ~ Bocaiuva, do Estado do P'araná.
O Presidente da Répública, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de -29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)~ decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mário Aguiar Abreu, em
renovação da autorização que lhe foi conferida pelo decreto número sete mil
setecentos e nove (7. 709) de vinte e dois (22) de agôsto de mil novecentos
e quarenta e um ( 1941), a pe~quisar ·minério de chumbo e associados em terrenos situados nos lugares denominados Matão e Ribeirão do Rocha, nos
nos municípios de Cerro Azul e Boçaiuva, do Estado do Paraná, numa área de
quinhentos hectares (500 ha), delimitada por uni retângulo tendo um dos
Vértices _situado à distância de oitocentos e trinta metros. (830 m), no rumo
magnético nove graus sudoeste (9° SW) da casa de :residência "de João Fran-,
ciSco dos Reis e cujos lados, convergentes no vértice considerado e a partir
do mesmo, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois inil metros
(2.000 m) trinta e um graus sudeste (31° SE), dois mil e quinhentos metros
(2.500 m) cinqüenta e nove graus nordeste (59° NE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de MinaS.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que ser'á uma via autêntica
dêste decreto, pagará. a taxa de cinco mil cinzeiros (Cr$ 5.000,00), e· será
transcrito no livro próprio da Divisãd de Forhento da Produto Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as di~posiç'ões· em contrário.

RiO de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Ind"ependênda e !;.;;.o
da República. · '
GETULIO VARGAS.
João Mauricio de Medeiros.
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15.734- DE 31 .DE MAIO tiE 1944

Autoriza a cidadão brasileira América Ludalf a lavrar jazida de quartzo e lelds,
pata. nas subúrbios da Capital Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
Decreto~ lei n, 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mirlas), decreta:

retra a, da Constituição e nos têrmos do

Fica autOrizado o cidadão brasileiro América Ludolf a lavrar jaem terrenos situados nos subúrbios da Capital
'Federal, numa area de 'vinte e cinco ares(0,25 ha), delimitada por um triângulo
retângulo tendo um dos vértic!;<s situado à distânci.a de vinte e cinco metros
(25 m) rumo magnético setenta graus sudoeste (70° SW) do canto Oeste (0)
do pavilhão de isolamento do Hospit~l Central do Exército, e cujos lados diver, gentes do vértice considerado têm respectivamente os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: cento e oito metros ( 108 m) vinte e nove graus vinte'
e três minutos nm·deste (29°23' NW) e noventa e quatro metros e onze
centímetros (94,11 m) norte (N). Esta autorização é outorgada IJlediante as
condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts _ 32, 33, 34 e suas alíneas além, das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização 'fica obrigado a recolher ao~
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionár:io da autorização ·não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem,' a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na fm·ma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art _ 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas as servidões de solo
e sub-solo para os fins da lavra, n1:1 iornia dos mts, 39 e 40 do Códigc
de Minas.
.
,
Art. 5. 0 O concessionério da autorização será· fis-::alizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discrimirwdo:; n·J'
art, 71 do mesmo Código.
.;:
Art. 6.0 A autorização de lav·ra terá por título êste decreto, que ~erá
tramcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, ·após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00) .
·
Art. 7.0 Revogam-.se as disposições em contrário,
Art, 1.0

z1aa de quartzo e feldspato

Rio de janeiro, 31 de maio de .1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de f..!Iedeiros.

DECRETO N. 0

15.735- DE 31 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nicola Falabella a pesquisM talco, amianto e asso·
ciados no município de Con{jonhas do Çampo, ~o Estado de Minas Gerais.
O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decre~o-lei n. 0 1. 985, de 79 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nicola Falabella a pesquisar
talco, amianto e associados numa área de vinte nove hectares e qúarenta ares

A'l'OS DO PODER EXECU'riVO

(29,40 ha), situada no imóvel 'denominado Sítio Manuel André distrito e município de Congonhas do Campo do Estado de Minas Gerais, e delimitada por
um retângulo tendo um _vértice a setenta metros ( 70 m), rumo trinta e três
graus sudoeste (33° SW) mag:néti'co da confluência dos córregos do Marçal
e Frio e os lados que partem dêsse vértice com setecentos metros (700 m)
e rumo setenta e oito graus sudeste (78° SE) magnético, quatrocentos e vinte
metros e rumo doze graus sudÓeste (-12° SY.l) magnético.
Art. 2. 0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

'

outorgada

nos têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorizacão de pesquisa, q'l!e será uma via autêntica
dêste decretO, pagaiá a taxa de tre;entcs cruzetros (Cr$ 300,00) e ser·á trans-.
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revcg8.m-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0
da República.

da Indêpendência e 56.0-

GETULIO V ARGI'_S.

João Mc:.uricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.736- DE 31 DE MAIO DE 1944

Autoriza os cidadãos "brasileiros Brasilino" dos Reis Meiio e Antônio Graçano
a pesquisar calcár~o e associados no municípiO de Prados do Estado de
Minas Gerais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial P?r falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.737 -

DE 31 DE MAIO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da Repúblic;a, Usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, 1Gtra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do
Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos três (3) cargos da classe H da carreira de
Desenhista, do Quadro I Parte Permanente, do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Euclides Piracuruca, João
-de Almeida' Ferber e Osório Palmela B~stos de Oliveira., devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art .. · 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Ja.neiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Indeperidência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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PODEfl.

DECRETO N. 0 15.738 -

EXECU'r!VO

DE 31 DE MAIO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.a-rL 74, letra a, da Constittiição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, ·do
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 . Ficam extintos dois (2) cargos ·da classe L da carreira de Engenheiro (DNEF-DNER), do. Qu.adro I Parte Permanent~, do Ministério da Viação e Obrv.s Públicas, vagos em yirtude da promoção de Antônio
Euri.~o Saraiva e IvTário Leite, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Co:J.ta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. 0 · Revogam-se as diaposições em contrário.

Rio ô.e Janeiro, 31 de maio de 194-4, 123.0' da Independência e 55.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João áe Mendonça Lima.

DECRETO N.0 15.739 -

DE 31 DE MAIO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Preside.:1te da República, usando da atribuição q<,~e lhe confere o
2.rt. 74, lctoa a, ãa Constituição, e ncs têrmos do art. 1.0 , alínea n, do
De:::reto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficc.m ~upri.midos seis (6) cargo-s da dasse C
Servente, do Quadro I -- Pa'l'te Suplemento:r, do Ministério da
Públ.ka~, v::1s;os em 'vi·ttud.e da proinoção de Amaro Cnssimiro
c:zco José do ·Nascimer.to, João Borges de Farias, Jonquim
Nogueira e Valdir Lotireiro Braga, ficando sem aplicação a
poadtmte.
A!·t. 2.0 Revor;am-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio d3 1944, 123.0 da
Rep6bEca.

da carreira de
Viação e Obrs·s
de Lima, FranRizzo, Osv::>:ld.o
dotaçãn corres-

Ind~pendência

e 55.0 da

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECl~E1~0

N. 0 15.740 -

DE 31 DE

MAIO

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Pmside<.1te da Repúblic8, usando da <:Jtribuição que .lhe confere o
srt. 74·, le.tra a, da CcEstit<..üção, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do
Dec<eto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, dec~eta:
·

Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe F da carreira de
Contínuo, do Quadro I Parte Suplementar, do Ministério da Viação e
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Obras, Públicas, vagos em virtude da, promoção de AltamirO PintO Moreira ·e
Fábio da Silva Guimarães, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art., 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

] oão de Mendonça Lirria.

DECRETO N. 0 15.741 -.

DE

31

DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Papar(.uerias a pesquisar carvão mineral
~ assocü1dos, no município de Araipon:mga, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e no~ têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;
Art. (o Fica autorizado o cidadão brasileiro João Papi'ilrguerius a pesquisar ca,.rvão mine:ral e ·associados numa área de quatrocentos e quinze
hectares (415 ha) situada no local denominado Bonsucesso, distrito de Curiúva,
do município de Araiporanga, Estado do Paraná. e delimitada por um pentágono mistilíneó tendo um vértice na margem direita do rio TibagÍ a oitenta metros (80 m) a montante do mesmo rio, contados por sua margem
direita, a partir da barra do ribeirão do Poço Grande, e os três primeiros
lados· retilíneos, têm, a partir do vértice cdnsiderado: mil · e quatrocentos
metros (1.400'm), "oitenta e três graus e trinta mim,ttos sudeste (83° 30' SE),
setecentos metros. (700 m) cinqüenta e seis graus e trinta minutos nordeste
(56° 30' NE), dois mil seiscentos e trinta metros (2.630 _m) trinta e seis
graus e trinta minutos noroeste (36° 30' NW); o quarto lado é um segmento
retilíneo que, partindo da extremidade do terceiro lado com rumo cinqüenta e
seis graus e trinta minutos sudoeste (56° SQ' SW) alcança a margem direita
do rio Tibagí; o quinto lado é a margem di1eita do referido rio no trecho
compreendido entre o vértice de partida e a extremidade do quarto lado descrito.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorga-da nos têrmos estabelecidos no C6digo
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a .t."l:xa de dois mil e setenta e cinco cruzeiros
(Cr$ 2. 075,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura ..
Art. 4.0 Revogam-!:e as disposições em çontrádo.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123:0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

João Mauriçio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15.742 -DE 31 DE MAIO'DE 1944

Autoriza o cidadão brá.sileiro Jorge Lobato Marcondes Machado a pesquisar
áaua mineral no município de Sertãozinho, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da Mribuição que lhe i:onfere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 àe janeiro de 1?40 (Código de Min~s), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizz:.do o cidadão brasileiro Jorge Lobato :tvfarcondes
Machado a pesquisar água mineral numa área de vinte e um hectares e oitenta
e nove ~res (21,89 ha) Eituada na Fs.·zenda Pa1mita1, distrito e município de
Sertãozinho, do Estado de São Paulo e delirriitada por uma linha poligonal
que tem um v6rtice a cento e oitenta e cinco metros ( 185 n"l), rumo quarenta
e um graus trinta. e sete minutos D.ordeste (41° 37' NE), do mirante existente no cume do morro em cuja base está situada a fonte Palmital e os
lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumoS: trezentos e cinqüenta metros (350 m), setenta e nove graus noroeste (79° NW);
treze~tos e vi!üe metros (320 m). cinqüenta e dois graus e doze minutos
noroeste (52° 12' NW); cento e quarent~ metros (140 m), trinta e dois
graus e cinqüenta minutos noroeste ( 32° 50' NW); trezentos e quarenta e
cinco'mctros (345m), trinta e três graus e cinqüenta e oito minutos sudoeste
(33° 58' S\V); trezentos e oitenta metros (380 m), sessenta e "cinco graus e
vinte e oito minutos sudeste (65o 28' SE); duzentos e oitenta metros (280m),
quarenta graus e dezoito minutos wdeste ( 40° 18' SE); duzentos e oitenta
metros (280 m), setenta e seis graus e três minutos ~ardeste (76° 03' NE);
duzentos e dez metros (210 m), dezesseis graus nordeste (16° NE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorg~oda nos têrmos estabelecidos no ·código
de Minas.
.,;.•
Art: 3. 0 O título da autorização de pesquisa,\ que será uma v!a· autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da D~visão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Rio d2 Jaaeiro, 3_1 de maio de 1944, 123.0 da Independêncis: e 56.0 da
Rep-ública.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15. 743 -

DE 31 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Sérvulo Pereira de Araújo n pesquisar mmerw de
tungstênio no município de Currais Novos, do Estado do Rio Grande
do Norte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConstitUição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado ó cidadão brasileiro Sérvulo Pereira de Araúj<J
a "pesquisar minério de tungstênio no imóvel denominado Malhada Ll.mpa, situado no distrito e município de Currais Novos, do Estado do Rio Grande do
Norte, numa área de setenta e Írês hectares e noventa e oito ares (73-,98 ha),
delimitada por um retângulo tendo um vértice à distância de seiscentos e
cinqüenta e dois metros (652. _m) no rumo magnético sessenta e três graus
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noroeste (63° NW) da confluência dos riachos Taboca e Malhada Limpa e
os lados que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumo~
niagnéticos: trezentos e sessenta metros ( 360 m), quarenta e três graus noroeste (43° NW); dois mil e cinqüenta e cinco metros (2.055 m), quarenta e
sete _graus sudoeste ( 4 7° SW) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos tê:·mos. estabelecidos nc Código- de Minas ,
Art. 3.0
O !Í.tl!lo dá autorização de pe~quisa que será uma via· autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e quareata cruzeiros (Cr$ 740,00)
e será traÍlscrito no livro próprio da bivisâo de Fomento da Produção Mineral,
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência r.: 56.0
da República ..
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiro8.

DECRETO N. 0 15.744

--DE

31

D1.

MAIO-DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Sérvulo PerCira de Araújo a pesquisar mmerzos
de tungstênio nv município de Santana de1\1atos, do Estado do Rio Grande
do Norte
O Presidente da Repúblic.o-1, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da C.onstituiçãrt&e nos têrmos do D2creto:.Iei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Códigd Õe Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidedão brasileiro Sérvulo Pereira de Araújo
a pesquisar minério de tungstênio numa área de cento e oitenta e· nove hecta
res quarenta e dois ares e noventa centiares (189,4290 ha), situada no imóvel
denominado Bodó, distrito e município de Santana de Matos, do E~tado do
Rio Grande do Norte e delimitada por uma linha poligonal que. tem um
vértice a duzentos e cinqüenta e quatro metros e cinqüenta centí.metros
(254,50 rn) rumo cinqüenta e três graus e um minuto sudoeste (53° 01•· SW)
magnético, da foz do riacho Malhada Vermelha afluente do rio do Bodó e
cujcs lados, a partir dêsse vé1·tice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil quinhentos e cinqüenta metros ( 1. 550 "m), trinta e sete graus
e trinta e sete minuto;, sudeste (37° 37' SE); mil ce:Jto e cinco metros
(1.105 m), sete:;1ta e seis graus e trinta e seis rr:inutos"sudoeste (76° 36' SW);
~etecentos metros (700 m), sessenta e dois graus e quarenta minutos noroeste
( 62° 40' NVV); mil trezentos e quarenta metros ( 1. 340 m), dez graus e onz€
minutos noroeste (10° 11' N~V); mil e quatro metros (1.004 m), oitenta e um
graus e dois minutos sudeste (8!0 02' SE).
Art. 2. 0 ·Esta autorização é outorgada nos têrinos estabelecidos no CÓdigo de ·Minas .
Art. 3.0 O tít~lo da autorização de pesquisa qUe será uma via Butênticn
dêste Decreto, pagará a texa de mil e novecentos cruzeiros ( Cr8 1. 900,00) e
será transcrito no livro Próprio da Divisão d·e Fom·ento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Ja'neiro, 31 de maio de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

ATOS

DO PODER EXEÇ.UTIVO

DECRETO N. 0 15.745 -

n.E

31 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadiio brasileiro Geraldo Catarina a pesquisar mica, pedras coradas, quartzo e associados no municipio de Santa Maria do Suassui,
do Estado de Minas Gerais
O Presidente 'da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
•
Art. 1.° Fica autorizado o cidc:dão brasileiro Geraldo Catarina a pesqui:;ar mica, pedras coradas, quartzo e associados em terrenos sitw~dos no
distrito de São Sebastião do Maranhão, município de Santa/ Maria do
Suassui, do Estado de Minas Ge.-ais, numa área de cinqüenta hectares
(50 ha) delimitada por um retângulo tendo um vértice à distância de
duzentos e sessenta e dois metros (262 m) no rumo magnético cinco graus
nordeste (5° NE) ·da barra do córrego Grata Grande no ribeirão Sem Posse
e os lados, que partem dêsse vértice com os seguintes comprimentos e
rumos mag:r:éticos: oitocentos e treze metros (-813 m) cinqüenta e sete
graus nordeste ( 57° NE), seiscentos e quatorze metros e cinqüenta centímetros (614,50 m) trinta e três graus noroeste (33° NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é butm-gada nos têrmos estabelecidos no Código d.; Minas.
Art. 3.0 O título da autorizaç2o de pesquisa, que será uina via a~tên
tica dêste Decreto, pagará a tax<J de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.

4. 0

Revog3m-se as disposições em contrário.

Rio de ja1~eiro, 31 de maio de 1944, -123.0

da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

]oâo Maaricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.746 -

DE 31 DE MAIO DE 1944

A'!Jtoriza o cidadão brasileiro ]:J.zcelino Pinheiro dos Santos a p~squisa.r mica
c associados no município de Capelinha, do_ Est:::.do de Minas Gerais
O Pn:ddente cb_ República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra ·a da Constituição e nos têrm:os du Decfeto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorize.dO o cidadão brasileiro Juscelino Pinheiro dos
Santos a pe:õquisar mica- e CJ.ssociados numa área de dez hectares ( 10 h a).
situada no imóvel denomin~da Vaquejador, distrito e municíPio de Capelinha,
do Estado de Minns Gerais e delimitada por um J:et8ngulo tendo um vértice a cento e dois metros ( 102 m), rumo dez graus e trinta minutos noroeste
(10° 30' NW), ds. foz do córrego da Mica afluente do rio V2.quejador e os
lados que partem dêsse vértice com quatrocentos metros (400 m), quatro
graus e trinta minutos sudoeste ( 4° 30' SW), e duzentos e cinqüenta metros
(250m), e rumo oitenta e cinco graus e trinta minutos noroeste (85° 30' NW).
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Art. 2.0 Esta autorização ·é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro própriO da Divisão de Fomento da Produçãd Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.

4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeirci, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

João Maurici? de Medeiros.

DECRETO N. 0

15.747 -

DE 31 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Euclides' Pereira Ninho· a pesquisar caulim,
argila refrataria, areias quartzosas e associados no 1município de São Gonçalo, do Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

ait. 74, leha a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de· 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretar:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Euclides Pereira Ninho a
pesquisar caulim, argila refratária, areias quz,rtzosas e associados numa área
de quarenta e cinco hectares e quarenta e .seis ares (45,46 ha) situada nsFazenda da Luz, de propriedade do espólio de William Campbell, distrito e
município de São Gonçalo, do Estado do Rio de J<:...neiro e delimitada por uma
linha poligonal que tem um -vértice situado à distância de cento e vinte metros
( 120 m) ·no rumo de cinqüenta e sete graus sudoeste (57° SW) da igreja
de Nossa Se:n,hora da Luz e cujos ·lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: quatrqcentos e ·vinte metros (420 ~) cinqüenta. e sete graus nordeste (57° NE), duzentos e sessenta metros (260 m)
Qu:o:renta e cinco graus sudeste (45° SE), oitocentos metros (800 m) um
grau sudeste (1° SE),quinhentos metros (500 m) oitenta· e nove gra-..xs sudoest-e (89° SW), oitocentos metros (800 m) um grau noroeste (1° SW).

A1·t. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autoriZação de pesquisE>, que será uma via autêntica dêste Decreto, ,paga:rá a ·l!taxa de quatrocentos e sessenta cruzeiros
(Cr$ 460,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de 'Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogarill-Se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Indep~ndêrida e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio' de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15.748 -

E)\ECUTIVO

DE

31

DE

459

MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Ribeiro Gaspar a pesquisar mica e assodados no municÍpio de Fundão, do· Estado do Espírito Santo
O Pre~idente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
d': jomeiro de l940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Ribeiro Gaspar a
pesquisar mica e associados numa área de dezesseis hectares sessenta e dois
rures e cinqüenta e Um centiares (16,6251 ha), situada no lugar denominado
Fundão, distrito e mu:licípio de Fundão, do Estado do Espírito Santo, e ãelimitada Por uma li:Oha poligona-l que tem um vértice no encontro direito da
ponte existente sôbre o Rio Pardo na rodovia Fundão-Três Barras e cujos
lados, a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: ct!.ilto e vinte e .cinco metros ( 125 m), sessent~ e sete graus nórdeste
(67° NE); trezentos e vinte e sete metros e sessenta centímetros (327,60 ~)
trinta e sete graus e trint2 minutos nordeste· (37° 30' NE); quatrocentos e
noventa e dois metros e cinqüenta centímetroS (492,50 m), oitenta e nove
graus e trinta minutos sudoeste 89° 30' SW); duzentos e noventa e sete
metros e cinqüenta centímetros (297,50 m), trinta e Up1 graus e trinta miM
nutos sudoeste (31° 30' SW); cento e noventa e um metros (191 m), dez
graus e quarenta e cinco minutos sud,este ( 10° 45' SE); trezentos e vinte e
nove meh·os e oitenta centímetros ( 329,80 m), sessenta e cinco graus e
quinze minutos nordeste 65° 15' NE).
Art. 2. 0 Esta :autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O titulo da autorização de pesquis21, que será uma via autêntica dêste Decreto, p~g8.::á n ta:ta de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito r:o livro prÓprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
l'viinistério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revog~. m-se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123. 0 da Jndependªncia e 56.0 da
República.
GETUUO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15. 7~-9 __: DE 31

DE

MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão b-:a.sileim José de Oliv&ira Costa a pesquisar mica e assaM
ciados tlo município de Governador Valadares, do Estado d~ Minas Gerais
O Presidente da Repúblici:l, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 .(Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Oliveira Costa a
pesquisar mica e aSsociados no lugar denominado Córrego do Requisito, situado
no distrito de Brejaubinha, município de Governador Valadares, do Estado
de Minas Gerais, numa área de cem hectares (100 ha), delimitada por um
quadrado de mu metros ( 1 . 000 m) de lado, tendo um vértice à distância de

400

ATOS DO PODER EXECUTIVO

trezentos metros (300 m), no rumo dez gi"aus noroeste (10° N\rV) da barra
do Córr~go Requisito, na marg~m dií-eita do Rio Suassuí-Pequeno, e os lados,
que p~rtem dêsse vértice, coin os rumos de oitenta e seis graus noroeste (8Go
NW) e_quatrc graus sud<;este (4° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos· têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 · O titulo da autor.ização de pesquisa, que será uma _via autêntica·
dêste--Decreto, pagará. 8 taxa .de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento. da Produção Mineral do Ministério da Agr_icultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições en:i contrário.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

João Maurício de 1\'fedehos.

DECRETO N. 0 15.750 -DE 31 DE MAIO DE 1944
Autoriz::1. o cidadão brasileiro Hasso ·Alfâed Weiszflog a -pesquisar caulim,
feldspato e associe.~os rw município de Po:u:naíba., do Estado de São Paulo
O Presidente da lZepúbHca, usand~ "da- atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a.~ da Constituição' e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica .autodzad~ o cidadão -brâsileiro' Hasso Alfi-fed Wei<:zflog a
pesquisar c~m!im, feldspato e associados em terrenos 'situados no distrito e
município de Parnaíba, ào Estado de São· Paulo, numa área de duzentos e
cinqüenta hectares ( 250 ha), delimitada por um retângulo tendo um dos vértices situado à distância de quir.hentcs e· oitenta metros ( 580 m) rumo magnético Leste (L) da ponte sôbre o Rio Juqueri Guassú, na esi:rada de_ rod::lgem São Paulo Jundiaí e cujos le.dos convergentes no vértice conl?idetaào e
a partii- do mesmo têm os seguintes comp:rimentos e rumos magnéticos: dois
mil quinhentos metros (2.500 m), '·norte (N) e mil mei.Tos (LOdO m) este
(L), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorizaçiio é outorgada nos têrÍ11os estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título d8 a~torizaçào de peSquisa, que será umd via a'utêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois mil_ e quinhentos cruzeiros (c~·$ 2. 500,00),
e ser~ transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prcdução Mineral do Ministério da_ AgriculturE-1._
·
Art. 4.0

Revogam-s~

:a-s

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de me.io de 1944, 123. 0 da Independ&n:::ia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de' Medeiros.
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DECRETO N_. 0 15.751-

DE

31

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alberto Façanha Sá a pesquisar amhli!JorUta,
berilo, cassiterita, columbita, quartzo, tantalita e associados, no município
de Aracoiaba, Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cOnfere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ·decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alberto Façanha Sá a pesquisar ambligónita, berilo, cassiterita, columbita, quartzo, tantalita e ·associados, numa á:::~a de qua:::entâ hectarçs ( 40 ha), situada no local denomina.do
Joazeiro, distrito e município de Aracoiaba, Estado do Ceará,. e delimitada
por um retângulo que tem um vértice a duzentos e dez metros (210 m) no
rumo magnético vinte e oito graus sudeste (28° SE) do quilômet.t:o oitenta e
sete (Km 87) da rodovia federal Fortaleza-Recife, e cujos lados que concorrem
no vértice considerado, têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos
magnéticoS: mil metros (1.000 m), trinta e seis graus nordeste (36° NE),
quatrocetJ.tos metros (400 m) e ci~qüenta e quatro graus sudoeste (54° SW) .•
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 ' O título da autorização de pesquisa, que -será uma via aut&ntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomentei da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura •
·
Art. 4.0

Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123. 0 da Independência e ·56.0 da
RePública.
GETULIO V A~GAS.

João Maurício de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.752 -

DE

31

DE MAIO DE

1944

Autoriza o cidadão brB.sileiro Antôrlio Francisco de Azevedo Silva. a pesquisar az-eia siliCosa no município de Niterói, do Estado d_o Rio de
}f.}neiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a 9-a Constit~ição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica ·autorizado o cidadão brasileiro Antônio Francisco "cte
Azevedo Silva a pesquisar areia silicosa numa área de vinte e quatro hectares
(24 ha) situada no Saco de São Francisco, distrito e município de Niterói, do
Estado do Rio de Janeiro e delimitada por uma linha poligonal que tem um
vértice no: cruzaffiento da Estrada da Cachoeira com a Rua Gerieral Rondon
e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos: oitenta metros (80 m) ·três graus cinqüent~ minutos nordeste (3° so·
NE), quarenta metros (40 m) setertta e quatro graus cinqüenta minutos
noroeste (74° 50' NW), seiscentos e vinte metros (620 m) três graus cin-
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qüenta minutos nordeste (3° 50' NE), duZentos e oitenta metros (280 m)
oitenta graus sudeste ( 80°. SE), novecentos e quarenta e oito. metros
(948 m) três graus cinqüenta minutos sudoeste (30 50, SW), oitenta
metros (80 m) oitenta e cinco graus trinta II).Ínutos. noroeste (~5° 30' NW),
cento e oito metro~ (lOS m) cinqüenta e .dois graus dez minutos -noroeste
(52° 10' NW), cento e sessenta metroS (160 m) Vinte e dois graus cinqüenta minutos noroeste (22° 50' NW), setenta e dois. metros _(72 m)
três graus cinqüenta minutos nordeste (3°... 50' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art, 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ :?00,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão .de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
·Art. 4.0 Revogam-se as _disposições em contrário.
Rio de. Janeiro, 31 de maio de .1944, 123.0 -da Independência e 56.0
da, República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.O -15,753 -

DE 31 DE MAIO DE 1944,

Autoriza o cidadão--brasileiro Ernesto· ]aci Monteiro a pesguisar espodúmeno,
kunzUa, hidenita, berilo, turmalina e mica no município -de COnselheiro
Pena, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da ·atribuição que ll~e confere o artigo 74, letra a dà Constituição e nos têrmos·· do· Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. _1.° FiCa autorizado o cidadão brasileiro Ernesto Jaci lYionteiro a
pesquisar espodúmeno, kunzita, hidenita, berilo, turmalina e miéa, numa área
de setenta e seis hectares, noventa ares e cinco centiares (76,9005 ha}-, situúla no distrito de Barra de Cuieté, município de Conselheiro Pena, do
Estado de Minas Gerais, e delimitada por um paralelogramo que tem um
vértice a quatrocentos e noventa e dois metros (492 m) no rumo verdadeiro
de oitenta ·e oito graus e vinte e cinco- minutos nordeste (88° 25' NE) da
barra do Rio Cuieté, afluente do rio Doce, e os lados que convergem no
vértice considerado têm, a partir dêle, os segu-intes comprimentos e rumos
verdadeiros: oitocentos e cinqüenta metros (850 m), se's'Senta e dois graus
e quarenta minutos nordeste ( 62° 40' NE); mil e cinqüenta metros ( 1.050
m) três graus e dez minutos sudoeste (3° 10' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Çódigo de Minas.
'
.
Art. 3.0 O título da· autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dês te Decreto, pagará a taxa de, setecentos e setenta cruzeiros (Cr$
770,00) ·e será transcrito no livro próprio· da Divisão de Fomento da Pro.dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de· maio de 1'944, 123.0 da Independência e 56.0
da RePública.
}ETULIO VARGAS.

7oão Mauricio de Medeiros.
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N.0 15.754:.- D;E 31 DE MAIO DE 1944

Autoriza o cidadão bra.sileiTo ]oã~ de Macedo Linhares a pesquisar minério
d.e ouro e associados no município de São Gabriel, do Estado do Rio
Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribui~ão que lhe confere o artigo 74, l!i!tra a da Constituição e ·nos têrr,nos .do Decreto-lei :n:.O 1. 98S, de
29 de janeiro dé 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autoriZado o cidadão brasileiro J cão de Macedo ·Linhares

a ·pesquisar minério de ouro e. associados em dÜaS áreas com o total de sessenta e dois 'hectare.s ·trinta e cinco ares e oito centiares (62,3508 ha), situdàs na fazenda .da Palma ou Bom Retiro no distrito e município de São
Gabriel, do Estado do Rio G~ande do Sul, assim definidas: uma com trinta
e três hectares sessenta e seiS ares e dezoito cetltiares (33,6618 ha) limitada por um paralelogramo tendo um vértice a mil cento e trinta metros
(1.130 m) no rumo magnético sessenta e oito graus e dez minutos sudeste
(68° 10' SE) da casa de Manuel Luiz Marques e os lados que partem
dêsse vértice com os seguintes comprimentoS 'e rumos magriéticos: oitocentos
e oitenta metfos (880 m), este (E) e quatrocentos metros (400 m), dezessete graus sudoeste ( 17° SW); outra com vinte e oito hectares sessenta e
.oito ares e noventa centiares (28,6890 ha), limitada por um paralelogramo
tendo um vértice a dois mil qUinhentos e setenta metros (2 .570 m), no
rumo magnético tÍ-inta graus e cinco minutos sudeste (300 OS' SE) do
ponto de amarração da primeira área e os ~ados que partem dêsse vértice com
os seguintes comprimentos e rumos magnéti!=OS: seiscentos metros (600 m)
este (E) e quinhentos metros' (SOO m), dezessete graus sudoeste (17° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
·
Art. 3.0 O título da autorização de pesqUisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e trinta cruzeiros (Cr$
630,00) e será transcrito. no livro próprio da Divisão de Fomei_lto· da Pro-dução Mineral do Min~stério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de maio. de 1944, 123.0 da Independ~ncia a 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. o 15.755 -

Autoriza

DE 31 DE MAIO DE 1944

a· cidadã brasileira

Alice de Faria Sá a pesquisar· mármore nO município
de São Gotardo, do Estado. de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da, atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, l~tra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de ~inas), decreta:·
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Alice de Faria Sá a pesquisar mármore numa áx:ea de quarenta e dois hectares e cinqüenta e sete
ares (42,57 ha), situada na fazenda das Pedras, distrito de São Jerônimo dos
Poções, do münicípio de São Gotardo, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice na confluência do córrégo do Tigre com a grata José Joaquim Carvalho e os lados que partem dêsse vértice

ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

com oitocentos e trinta e oito metros (838 m), rumo quarenta graus .nordeste
(40° NE) e quinhentós e oito meitros (508 m), rumo cinqüenta graus e trinta
minutos sudeste (50° 30' sEr.
Art. 2.0 .Esta autorizaçãO é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código d!'l Minas.
Art .. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via· autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatr_ocentos e trinta cruzeiros (Cr$ 430,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisã.o de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
.República.
GETULIO VARGAS.

João Me.u...fcio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15. 75ó

DE 31 DE MAIO DE 1944

Autoriza. o Cidadão brasileiro Silvio de Campos Filho a pesquisar quartzo e
a~so~iados no município de São Paulo, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando t;la atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmor> do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidndão br~sileiro Sílvio de Campos Filho a
pesquisar quartzo e associados eni. terrenos do ini.óvel denominado Vila Suzana,
situado no bairro do Taboão, na zona de Santo Amaro dO distrito e município
de São Paulo, do Estado de São PaulO, numa área de SCltenta e dois hectares,e
.setenta e um ares (72,71 ha); delimitada por um polígono tendo um vértice
no _centro da ponte, na estrada municipal Santo A"'D.aro-Circuito de Itapecerica
sôbre o córrego do Taboão e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e cinqüenta e um metros
(451 m), dcze graus e vinte minutos sudoeste (12° 20' SW); seiscentos e
quarenta e três metros ( 643 m), cinqüenta e_ quatro graus e qÚinze. minutos
sudeste (54°. 15' SE); duzentos e oitenta e seis metros (286 m), quarenta
e um graus e quarenta minutos nordeste (41° 40' NE); cento e trinta metros
(130m'), sessenta e sete graus sudeste (67° SE); duzentos e cinqüenta e nove
metros (259 m), trinta e cinco graus e quarenta e oito rdinutos nordeste (35°
48' NE); trezentos e cinqüenta e nove metros (359 m), sessenta e três graus
e quarenta e cinco minutos nordeste (63° 45' NE); centO e trinta e seis metros (136 m), vinte· e · s_ete ·graus e qui~e minutos nbrdeste (27° 15' NE);
cento· e sessenta e três metros ( 163 m) ,- onze graus e vinte minutos noroeste
(11° 20' NW); mil duzentos e trinta e seis,metros (1.236 m), oeste (W).
Art. 2.0 Esta' autorização é outorgada nos tênnos estabelecidos no Código de Minas.
Art. ·3.0 O título da auiodz~çã"o de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e trinta cruzeiros (Cr$ 730,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
d"o Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3.1 dé maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

João Maurício de Medeiros.

,<\TOS DO, PODER

DECRETO N. 0 15.757

465

EXECUTIVO

____..DE

31 DE' MAIO DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Magnesita S. A. a pesquisar quartzo ·e
ciados no município de Pitant,uí, do Estado de Minas Gerais

assa~

O Presidente da República, usando da atribuição -que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
'29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Magnesita S. A. a pesquisar quartzo e associados numa área de vinte e quatro hectares (24 ha), situada na Fazenda do Retiro das Palmeiras, distrito e município de Pitanguí,
do Estado de Minas Gerais e delimitàda por um retângulo tendo um vértice
a sessenta metros (60 m), rumo trinta graus e trinta minutos nordeste (30°
30' NE), magnético da Confluência dos córregos Moínho e Fazenda do Retiro
das Palmeiras e os lados que partem dêsse vértice, com seiscentos metros
(600 m) e rumo vinte e dois graus e trinta minutos sudeste (22° 30' SE)
magnético, quatrocentos metros ( 400 m) e rumo sessenta e sete' graus e trinta
minutos nordeste (67° 30' NE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é' outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
·
Art. 3.0 O título da autorização· de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será tranS..
crito no livro próprio da Divisão. de Foinento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura;
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jarieiro, 31 de maio de 1944, 123.0 da Independênda e 56.0 da
República.
GETULIO. VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

DECRETO N. 0 15 .'758 -

DE 2 DE JUNHO DE 1944.

Declara insubsistente, em parte, o Dect·eto n. 0 13.824, de 29 de outubro de 1943
O Presidente da .República,., em face da Exposição de Motivos que lhe
foi apresentada pel.o Ministro de Estado da Guerra, e usando da atrbiuiçftO
que lhe co_nfere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art'. 1.° Fica insubsistente o Decreto n. 0 13. 824, de 29 de outubro de
1943, na pa.rte que considera de interêsse militar o estabelecimento fabril
"Indústrias T~cnicas Ltda." ("INTEC"), em Juiz de 'Fora.
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigOr na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 2 de jtinho 'de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 . da
Repúbli,ca.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
131.-82.7 -
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DECRETO N. 0 15.759 -

DE

2

D:E JUNHO DE

1944

Concede aumeqto geral de vencimento ~ salário, institu~ o re~ime de sa.Iárlofamília no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estadf1J
e dá out~as . providências.

O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da ConSt~tuição, e tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei n.0 5.527, de 28 de m.úo1 de 1943, decreta:
Art. 1.0 O vencimento e o salário dos servidores do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado ficam elevados nos
têrmos dêste decreto.
Art. 2.0 O aumento é concedido sôbre os vencimentos e salários par~
cebidos- em dezembro de 1943 e na seguinte proporção:
Vencimento ou sal~ rio mensal

Aumento mehsal

c,s

c,$

Até
De
651
De 1.401

De 2.901
De 3.401

•a

•om

650
1.400
2.900
3.400
diante

150
200
300
400
500

§ 1.0 Os padrões alfabéticos de vencimento terão os valores constantes
da escalfl-padrão de vendmentos que acompanha o Decreto-lei n. 0 5. 976, de
10 de novembro de 1943.
§ 2. 0 As referências de salário do pessoal ertranumerário-mensalista
terão os valm:es constantes da eScda-padrão de salários que acompanha e
Decreto n.O 13.090, de 4 de agôsto de. 1943.
Art. 3.0 Além do aumerlto fixado no artigo anterior,.fica instituído para
os servidores do Instituto, em atividade ou aposentados, o :regime. de saláriofamília que vigorar para os servidores civis da União.
§ 1.0 Aos servidor~s que estiverem percebendo o aux:ílio-família já ins~
tituído pela administração_ do I. P. A. S. E., fica assegurado o pagamento da
quota· r-elativa ao cônjuge.
§ 2. 0 Quando, pela superveniência de filhos, fô!' acrescido o salário-família ·do servidor, será dedtizida 1 da quota relativa ao cônjuge, quantia equivalente ao acréscimo verificado.
Art. 4.° Ficam aprovados o Quadro e Tabelas de pessoal que acompanham o presente decreto e que dêle fazem parte integr.ante.
Parágrafo ·único. Os cargos .da Parte Suplementar do Quadro, o:g excedentes constantes da Parte Permanente e as funções de extranúmerário da'
Tabela Suplementar de_ lVlensalistas serão suprimidos à medida que vagarem.
Art. 5. 0 Êste decreto entrará em Vigor da .ds.ta de sua publicação,
exceto auanto ao aumento e ao regime de salário-família, que vigorarão o
partir de 1.0 da janeiro àe 1944, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de· junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.()
da República.
üETULIO VARGAS .

.A1exand1·e Marcondes Filho.

INSTITUTO DE PREV!DtNCIA E ASSISTllNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
QUADRO
I -

PARTE PERMANENTE

Fixos

Excedentes'

Vagos

C'$

c,s

c,$

II

a) Car4os em Comissão:

Presidente - R. , ...... , , ... , ... , . , .... , . , .
Diretor - P ... ,., .. ,; .. ,.,.,,,,.,.,.,,., ..
Chefe de Divisão - N ........ , . , ........... .
Chefe de Serviço ..,..- N. , ....... , .........•...
Gerente (São Psulo) - N ........ , ..... , ... .
Procurador·- N ...... , ......... , ...... , ... .
Chefe de Divisão - M ........ , . , ...•.... ; ..
Chefe de Serviço - M. , ...... , , , . , , . , .... , .
Gerente .(R. G. do Sul e Min·as Gerais)·- M, .
Assistenté da Procuradoria - L. , . , .. , , , . , , . ,
Assistente Técnico .:.... L, ....... , . , . , . , , . , ... .
Chefe de Seção - L .. , .. , .... , , , , ..... , ... .
Chefe de Serviço - L, , . , .... , .. , ........_..
Gerente (Pernambuco, R. de Jarieiro, Bahia,
Ceará e· Paraná) - L .... , ... , .... , ....
Tesoureiro (Serviço de Tesouraria D. Federal) - L ........................ , ... .

ÚNICO

~I
2

66·.000

"I

216.000

I

84.000

42.000

1
2

42.000

4
2
1
4

144.000

72.000
72.000
31.200
124.800

12
5 .

I

I

374.400
156.000
156.000

I

31.200

26.400

1

158.400
26.400

6
1

1I

105.600
26.400
21.600

8
1
1

172.800
18.000
18.000

I
Ajudante de Tesoureiro -

D. Federa_l -

H ...

3

I
I

G ...

46.800

F ....

Tesoureiro (Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí,
Ceará, R. G. do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, R. de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, R. G. do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiaz) - F ..................... .

1

66.000

106

l

II

I

I

I

I
I
I
I
I
I

3

II
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rão Preenchidos
quandO forem suvrimidos os de 1.0
Caixa
(Distrito
Federal) da Parte Suplementar..

!
!

46.800

I

I
5

I

&.tes· c«gos se-

rão
preenchidos
quando forem suprimidos os de 2.0
Caixa
(Distrito
Federal) da Parte Suple~entar.

66.000

I

1!:ste ce,go se'á

I

10.800

I
I
II

I

I

I

I
19

I

Mapa 1

205.200

I
I

2.892.000

I

I

preenchido quando fôr suprimido
o atual cargo de
2.0 Caixa (São
Paulo) da Parte Suplementar.

1

I

I
205.200

'
' 10.800 I·

1

I

Cal. de Leis -

1tstes ca<gos se-

I
I
I

29

131. B3J -

1

I

II

I

I
19

I

I

i

I

I

1!:ste ca<go se'á

'-. preenchido quando fôr suprimido
31.2001 o cargo de. ~esou
reiro (Distrito
Federal) da Parte Suplementar.

II

I

II

I
1

I

II

II

I
I

I

I

I
I
Ajudante de Tesoureiro (S, Paulo) -

I

I

I
I

II

5

I

I
II

I
I

II
Ajudante de Tesoureiro (D. Federal) -

I

I

I

Assistente Técnico - K ........ , . , ......... .
Chefe de Seção - I{ ......... , ....•.... , . , ..
Chefe de Serviço - K, ... , .... , , , ......... .
Gerente (Pará, Paraíba, Alagoas e Santa Catarina) - K .... ,, .. , .... ,,, ........ , ..
Secretário do Cons~lho ,Dir:etor - K. , .......•
Tesoureiro (S. Paulo) - J ....... ,,, ....... .
Gerente (AmaZonas, Maranhão, Piauí, R. G. do
Norte, Sergipe, Espírito Santo, Goiaz e Mato Grosso) - J., ........ , ............ .
Adjunto do Presidente - I .... , . , ...... , .•..
Ericarregado de Serviços Gerais S. Paulo) - I ...

I

I

I

1

I

378.000

1

5

Observações

360.000

( :tstes cargos serão preenchidos à
medida Que forem suprimidos os
cargos correspondentes da Caixa
da Parte Suplem.

I

N.li!

Gratificação
mensal
Cr$

Despesa
anual
Cr$

550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
500,00
400,00
350,00
3$0,00
300,00

59.400,00
13.200,00
290.400,00
6.600,00
6.600,00
24.000,00
81.600,00
37.800,00
365.400,00
21.600,00

b) Funções Gratificadas

Assistente Jurídico .. ,,,,,,,,,,,,,.,,,,., .... ,., .. ,.,, ........ , .. ,., .. .
Assistente Técnico . . , . , ...... , . , , . , . , . , ..... , , , . , .. , . , , . , ... , , . , .... , ;
Chefe· de Seção, , . , , ........ , . , .. , ... ; .............. , , , , , ....... , , , . , ,
Chefe de Serviços Auxiliares . . , . , .. , , , , , ... , , . , , , , , , .... , . , , . , , , . , .... ,
Secretário do Presidente. , .... , , , . , . , . , .. , .... , , , , ... , .... , , , , , , , ... , , .
Encarregado de Serviço . ....... , . , . , , . , . , ....... , , , ... , . , . , .... , . , . , , ..
Encarregado de Serviço . ....... , . , .............. , ..... , . , ... , .. , . , . , ..
Auxiliar de Diretor~; , . , ..... , , . , , , ... , , . , , , , . , . , ...... , , ... , . , , , , ... ,
Encarregado (Sub-Seção, Turma e Setor) ...... , .. , ...... , . , . , , , , , , . , . , ,
Encarregado de Serviço . ........ , ...... , .. , ... , .... , , , , . , , . , , . , . , . , . , ,

9
2
44
1
1
4
17
9
87

n

I

180

I
I

906.600,00

Fixos

Ex.cedentes

Vagos

Cr$

Cr$

Cr$

Observações

c) Carreiras
Adjunto de Procurador . .. , ...... , . , , ...

L
K

J
I

1
1
2
3

31.200
26.400
·43 .200
54.000

I

7
Contador , .... , .... , ...... , ........ , . , .

L
K

J

I
H

15 1
Engenheiro , , , . , .. , , , , , . , ...... , , , , , , ,

L
K

J

Escriturário ........ , ... , , . , . , . , .. , . , ,

G
F

E

I

L
K

1
1

J

I
I

I
H

I

6
OfiCial Administrativo, . ,. , , , . , , . , ... , . , .

L
K

J

I
H
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I

I

I

I

I

4.66- Mapa 2

31.200

2
4
6

43.200
72.000
93.600

!3

I

41
2
43
90

-

26.400
464.400
810.000

1
1
2

21.600
18.000
31.200

~I
43.200

I

100.800

31.200

9
45

2

31.200
26.400
43.200

I

12
5
2

240.000

135 11.300. 800

I

128.400 - - ,

3.356.4001

I

1
1
2

1.854.000

374.400
660.000
864.000
756.000
702 .ooo

12
25
40
42
45

164

237.600

91

100.800

123.600

f

31.200
26.400
21.600
18.000
31.200

2

I

237.600

9

396.000
648.000
810.000

30
60
90

180 1
Médico ... , .. , .. ;:., , ....... , .. , . , , .. , ,

6

I

31.200
26.400
43.200

1
1
2

4

292.800

26.400
43.200
54.000

s

154.800

31.200
52.800
43.200
72.000
93.600

1
2
2
4
6

1
2

43.200

•.

711

102.000

374.400
132.000
162.000
702.000

1.370.400

ll -

Cargos extintos, .a serem suprimidos quando
vagarem

PARTE SUPLEMENTAR

N.•

Vencimento
mensal
Cr$
-

Despesa
apual

Observações

C<$

I

a) Cargos em Comissão

{ Q;,ando fSr suprimido ~ate cargo, será
pi'eenchido o cargO correspondente ~a
Parte Permanente.

Tesoureiro (Serv. de Tesouraria do D. Fed·eral}.

1

3.000,00

36.000

Caixa (R. G. do Sul e Minas Gerais) .....•....
Caixa (Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia) ..
Caixa (Ceará e Paraná) ......... , ....... , .. _.
Caixa (Pará, Paraíba, Alagoas e Santa Catarina)~
Caiu. (Amazonas, Maranhão, Piauí, R, G. do
Norte, Sergipe, Espírito Santo, Goiaz e Mato
Grosso) ........•....... , .....•...••.•. ~

2
3
.2
4

1.500,00
1.300,00
1.200,00
1.100,00

36.000
46.800
28.800
52.800

8

1.000,00

96.000

1.° Caixa (D. Federal) ...............•.....

3

1.400,00

5o.4oo

·f Quando, forem süprimidos êsi:es ê:ar-

2.° Caixa (S. Paulo),., ...... ,, .......•...•

1

1.000,00

12.000

3.0 Caixa (D. Federal) ......... : . ....... _.. .

5

1.200,00

72.000

gos, serão preenchidoa . oa cargo' cor•
respondentes de .. Ajudante de Tesou.,.
t·eiro . da Parte Permanente do ·Qua-

1
1
1
4
2
2

3. 650,00
3.100,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2. 790,00
2. 730,00
1.860,00
1.410,00
950,00
940,00
930,00
880,00
880,00
870,00
690,00

43.80.0
37 .200"
33.600

b) Cargos efetivos

Contador ...•...... , .....•..... , .....•..•. , .
Tesoureiro ......•.............•.........•.•
Atuário Assistente .•.•... , .•. , .........•.•.• ,
Çhefe de Seção .......•..... , . ·.... , •.......•
Sub-contador ...............•........... , . , ,
Chefe de Seção ..................•. , ....... .
Médico Chefe ...............•............•.
Fiel de Tesoureiro ...............•.•........
Porteiro ..•.......•....... , ............... .
ContínUo ........ , ..... , .•.......•.•...•.••
Continuo ........ , .......•. , ..... , .•...•.•• _
Contínuo .......................•..........
Servente ...........................•...•..•
Vigia ..........•.......................•.•
Servente ...................... , ...•..••...
Cabineiro ....••.••.....•.............•.....

131.837 -

Col. de Leis -

Vol. IV -

1

1
1
4

1
1
9
1
2
1

--62

Pâg. 466 -

!la-pa. 31

134.400
67.200
66.960
32.760
22.320
16.920

45.600
11.280
11.160
95.040

10.560
20.880
8.280.

1.088. 760

r--·-·---~

priinidos êstes cargos, Serãq preenchidos c:'s ca.rgos. cOrre:-pondEmtes dl"
Tesoureiro da Parte PermaneritE! do
Quadro.

l

dro.

TABELA ORDINÁRIA DE . EXTRANUMERÁl<!bS-MENSALISTAS
1.a SEçÃO DO ORÇAMENTO (SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO)

Ref.
de
Sal.

Função

N.O

Amanuense
Amanuense
Amanuense
Amanuense
Amanuense
Amanuense
Amanuense
Amanuense

1
1

1
1

2
2
3
3

.......... " ............ .
.........................
.........................
... . .. . . ..... . . .. . .. . . ..
........................
.........................
..·........................
. . ... . . . . ... . .. .. . .... .
.

Amanuense-auxiliar
Amanuense-auxiliar
Amanuense-auxiliar
Amanuense-auxiliar
Amanuense-auxiliar
Amanuense-auxiliar
Amãnuense-auxiliar
Amanuense-auxiliar

4

6
8
12

14
18

22
30

21.600
21.000
20AOO
19.200
36.000
33.600
48.600
46.800

Das funções vagas desta S. F., ( 1 da
refet·ência "33", 1 da referência "31",
1 da referência "29", 2 da referência
"26" e 1 da referência "25"), 5 se~
rão preenchidas à. medida que forem
suprimidas as funções de Amanuense
da Tabela Suplementar de Mensalis~
tas.

17
15

1.200,00
1.150,00
1.100,00
1.050,00
1.000,00
950,00
900,00
800,00

57 .60(}
82,800
105.600
151.200.
168.000
205.200
237.600
288.000

Desta Série Funcional estão vagas
5 funções da referência "22", 4 da
referência "21", 9 da referência "20",
10 da referência ·"19", 9 da referên·
da "18", 2 da referência "17" e 8 da
referência "15", que poderão ser preenchidas imediatamente.

11
10
9
8
7

600,00
550,00
500,00
450,00
400,00

7.200
6.600
6.000
5.400
14.400

14

750,00
700,00
650,00
600,00

5s·o,oo

810.000
840.000
1.014.000
1.224. 000
1.452. 000

450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00

16.200
76.800
67.200
57.600
54.000
72.000

750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00

45.000
50.400
54.600
57.600
59.400
90.000

Das funções vagas desta S. F., (6
da referência "13", 8 da referência
"11' 9 da referência "10" e 15 da
refe;ência "9"), 23 serão preenéhí{ das à medida que forem suprimidas
as funções de Operador da T, S, M.

1.200,00
1.100,00
.1.000,00
900,00
800,00

28.800
52.800
48.000
54.000
48.000

Desta S. F. estão preenchidas as funções da. referência "19". · As demais
estão vagas e, destas, 5 serão preenchidas à medida que· forem suprimidas as funções de Operador Es·
pecializado da T, S. M.

29
27
26
25
23
22
21

20
19
18

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

~.

Observações

c,,

1.800,00
1. 750,00
1. 700,00
1.600,00
1. 500,00
1.400,00
1.350,00
1. 300,00

35
34
33
31

~

Despesa
anual

Salário
Mensal
Cr$

Das funções vagas desta S, F., ( 1

Ascensorista
Ascensorista
Ascensorista
Ascensorista
Ascensorista

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

Auxiliar
·Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Escritório ......•.••....• ·
Escritório ......•.....•.•.
Escritório ............•.•.
Escritório ..•...••....•...
Escritório .......•....•...

1

1;

1
1
1

3

90
100
130
170
220

0

0

0

0

o,

o

O O'

o

LO

O O''

O

O O'

O

O

13
12
11
10

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

8
7
6

"
Mensageiro
Mensageiro
Mensageiro
Mensageiro
Mensageiro .....•••• , , , , , ...• , , •....
Mensageiro .: ..••• , , , ...........•... ,

3
16
16
16
18
30

5
6

de
de
de
de
de

o

I

71

8
9
15

Operndor
Operador
Ope,ndo'
,Operador
Oper2.dor
Ope'rador

5
4
3

I

..•. , • , .•.. , , , •. , . , .•...•..
.... , • , .. , • , , , ·~, •.• , , . , • , , ·
...... , ... , .... , ............ ..
.•....•. , , , ,. , . , • , , , , •. , , , • ,
... , ... , ..• , , ... , , • , ...... ,
......... , , • , .... , • , , ... , • , 1

5

13
12
11
10
9

23

Operador-espec.
Operador"éspec,
Operador-espec.
Operador-espec.
Operador-espec,

2
4
4
5

14

21
19

17
15

"9", 1 da referência "8"
r eda3referência
da referência "7"), 3 serão preenchidas à medida que forem suPrimidas as funções de Ascensoris· .
ta da Tabela Suplementar de Mensalistas.

t

Das funções vagas desta S.F., (96
da referência "13", 54 da referência
"12", 164 da referência "11" e 203
da referência "10"), 417 serão preenchidas à medida que forem suprimidas as funções d2 Aux. de Escritório
da Tab. Suplementar de Mensalistas.

!

Das. funções va·gas desta S. F; (9
da referência "6", 4 da referência
"5", 18 da ref. "4" e 30 da. 't'eferência
"3"), 14 serão preenchidas à medida
que forem suprimidas as funções da
Men'sageiro da Tabela Suplementar
de Mensalistas,

!
L

j

7.855.200

1.014

2.a SEÇÃO DO ORÇAMENTO (SERVIÇOS DE ASSIST1l:NCIA)

N.'

I

1

Função

Rof.l
do
Sal.

Soládo
Mensal
Cr$

I

De•pe"
anual
Cr$

Observações

-----1
1

1
1

1

-

Médico
Médico
Médico
Médico
Médico

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

25
23
21
19
17

1$.600
14.400
13.200
12.000
10.800
66.000

5

131.837 "'-Co!. de Leis -

1.300,00
1.200,00
1.100,00
1. 000,00
900,00

Vol. IV -
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Desta Série. Funcional estão vagas as
funções das referências "25" e "21",
que serão preenchidas à medida que
forem suprimidas as funções de Médico da T.S.M.

3,4 SEÇÃO DO ORÇAMENTO (APLICAÇÃO DE CAPITAL)

Ref.

N.•

1
1
1
1
1
1

--6

Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro

Salário
Mensal

de
Sal.

Função

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

Despesa
anual

1.800,00
1. 700,00
1. 600,00
1.500,00
1,400,00
1.300,00

35
33
31
29
27
25

Observações

c,$

c,$

Desta Série Funcional está preenchida a funÇão da referência "35". As
demais estão vagas e serão preenchidas à medida que forem suprimidas as funções de Engenheiro da
T.S.M.

21.600
20.400
19.200
18.000
16.800
15.600
111.600

TABELA SUPLEMENTAR DE EXTRANUMERÁRIOS MENSALISTAS
1.8 SEÇÃO DO ORÇAMENTO (SERVIÇO .DE ADMJi.IISTRAÇÁO)

de

Saliirio
Mensal

Sal.

C,$

Ref.
N.•

Função

I

Despesa
anual

Observações

c,$

I

1
1
3
1
1
2
417
1
2
14
1
4

Amanuense , .... , . , .. , . , .. , . , .. , ....
Amanuense , ............... , , .. , . , ..
Amanuense , , . , . , , , ... , , , , ..... , .. , .
Artífice , . , . , .......... , , ... , . , .....
Ascensorista
.
. .
Ascensorista • • • • • • • w • • • • • • • • • • • • • • • •
Auxiliar de Escrit-ório ................
Fotógrafo
~ ......
Guarda
Mensageiro
Operador Especializado , , . , .... , , . , . ,
Operador Especializado , , . ·... , , .... , .
Operador .......... , .. , ..... , ........
Servente
Servente .. , . , ........ , . , .... , ... , . ,
Servente
Servente .. , .. , , ... , . , . , .. , , , .. , ... :
Servente , ......... , , ... , . , , , .. , , . , ,
Serventa
Telefonista .........................
Telefonista
Telefonista ...............

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

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

23

...........................
···················.········

1
16
5
23
1
2
1
3
1

······················ .....
.........................
........
·~

40
37
35

II
I

12

11

10
14
23
10
8

37
19
12

11

10
9
8

7
6
13
11

10

2.100,00
1.900,00
1,800,00
650,00
600,00
550,00
750,00
1.200,00
550,00
450,00
1.900,00
1.000,00
~ 650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
700,00
600,00
550,00

25.200,00
22.800,00
64.800,00
7.800,00
7.200,00
13.200,00
3. 753.000,00
14.400,~0

13.200,00
75.600,00
22.800,00
48.000,00
179.4oo,oo
7.200,00
105.600,00
30.000,00
124.200,00
4; 800,00
8.400,00
8.400,00
21.'600,00
. 6. 600,00

I.

4. 564. 200,00
~

·-

--

·-~

--

2.9.. SEÇÃO DO ORÇAMENTO (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA)

N.0 I

Ref.l
de

Função

Salário
Mensal

c,$

Sal.

1
1

2
1
1
7
1
2

·5

I

Enfermeiro ..... , ............. , ... , .
Enfermeiro .. , .. , .................. .
Médico· , ... , .. , .... , , ... , , .... , .... .
Médico .... , , ...................... .
Médico , ... , ... , . , ... , ............. .
Médico ............................ .
Médico ..... , ..... , .. , .......•......
Médico ..... , ...................... .
Médico AuXiliar , ................ , ..

650,00
350,00
1.800,00
1.500,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
650,00
650,00

12

6
35
29
27
23
21
12
12

I

Despesa
anual

c,$

I

Observações

7.800,00
4.200,00
43.200,00
18.000,00
16.800,00
100.800,00
12.000,00
15.600,00
39.000,00
257.400,00

3. 8 SEçÃO DO ORÇAMENTO

N.•

6
1
1

3
1
1

Função

Desenhista
Desenhista
Desenhista ........ , , ... , .... , ... , .. .
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro

R e f,
de
Sal.

27
23

(APLICAÇÃO DE CAPITAL)

Salário
Mensal

Despesa
anual

C'$

C'$

1.400,00
1.200,00

H

1.ooo,oo·

42
37
23

2.300,00
1.900,00
1.200,00

•-1·- .

''.> ·,

100.800,00
14.400,00
12.000,00
82.800,00
22.800,00
1_4.400,00
· 24:7.:, ~OO;ÓO

Observações

10'1'

ATOS )!O PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 15.760

-.DE

2

DE JUNHO DE

1944

Suprime cargo e_xtinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art.- 1.0 , alínea. n, do DecretDlei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe .F da carreira de Arquivista,
do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da promoção ·de Acrises Gonçalves dos Santos, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do Quadro Permanente do mesmo
Miriistério.
·
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de junho de i944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capianema.

DECRETO N. 0 15.761 -

DE

2

DE JUNHO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConstituiçãO, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, d~creta:
.
'
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe E da carreira de Almoxarife,
do Quco:dro Suplementar ·do Ministério da Educação e Saúde, vago erri virtude da promoção de Josino Moreira Lima, devendo a dotação correspondente
ser !Gvada a crédito da conta-corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETVLlO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.762 -

DE

2

DE JUNH:o DE

1944

Suprime cargos extintos
O P~esidente da .República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra:·a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 4 cargos da classe E da carrEiira de Zelador,
do Quadro SUplementai do Ministério da Educação e Saúde, vagos em virtude da promoção de Manuel de Sá Barreto, Teotônio Ferreira Coelho, Agustin

·168
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Aguirre de -Dias e hunu.:w .[' ranctsco J:(egts, aevendo. a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta-corrente do Quadro Permanente do ffiesmo Minis~

tério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em· contrário.

Rio de Janeiro, 2 de- junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República~
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema,

DECRETO N. o 15.763 -

DE

2

DE JUNHO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o at:::...
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n.0 .3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
t~gc-

Art, 1.° Ficam suprimidos 11 cargos_ da classa H da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro, Suplementar do Ministério da Educação ·e Saúde,
vagos em virtude da pronioção de Agostinho da Rocha Cabral, Angelo Qua-dros de Sá te Silva, Antero Amália de Campos, Arnaldo Guimarães de Melo,
FerD.ando Gomes dos Santos, FranCisca Daria Guimarães, Jací Mendes Campos~ José Sobral Lopes FrOta; Maria Eugênia de Vasconcelos Ribeiro, Pautilo
Virgolino Freire e Ulisses Martins de Oliveira Horta, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito: da conta-corrente do QUadro Permanente do
n1esmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições ~m contrário.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 ·da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 15. 764 -

DE

3

DE JUNHO DE

1944

Autorlza o cidadão brasileiro Reinaldo Dias de Siqueira a comprar
preçiosas

pedra~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Con_stituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.0 466,
de 4 de junho de 193~, decreta:
Art. 1.° Fica àutorizado o cidadão brasileiro Reinaldo Dias de Siqueira,
residente em Tibagi, no EstadÓ do Paraná, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei n.0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autoriz3ção uma via autêntica do presente Decreto ..
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua_ publicação.
Art. 3.0 Revogàm-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.•

A. de Souza Costa.

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 15. 765 -

DE 3 DE

DE 1944

JUNHO

Autoriza. o cidadão brasileiro Joaquim Constância das Chagas a comprar pedras
preciosas
Não foi publicado ainda no Diário Oficial

DECRETO 'N.0 15. 766 -

po~

"DE 3 DE

falta de pagamento.

JUNHO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Artur- Castro Aguiar ·a compr_ar pedras pieciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo. em vista o Decreto-lei n,0 466, de 4 de
junho de 1938, decreta:_
·

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brooileiro Artur Ca'Stro Aguiar, residente ein Uberlândia, no Estado de Mina-s Gerais, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n.O 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autórização uma via a<Utêntica do presente decreto.
Art. 2.0

:Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio d.e Janeiro, 3 de junh~ de 1944, 123.'0 _da Ii!-dependência e 5_6.0 - da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15.767-

DE

3

DE JUNHO DE

1944

Autori_za a firma Cristal J. Freitas Limitada a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.0 466, de
4 de junho _de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a firma Cristal J. Freitas Limitada, estabelecida em Coriuto, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto.:.Iei n, 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorizaç~o uma. via autêntica do ~~esente :Qecreto.
Art. 2.0
Art. 3.

0

Êste ·Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
R,evogam-se as disposições em co,ntrário.

Rio de .Janeiro, 3 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56,0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de SOuza Costa.

419

ATOS DO PODER EXECU'fiVO

'DECRETO N. 0 15.768 . -

DE

3

DE JUNHO DE:

1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Batista de Alc~ntara a comprar
pedras preC~osas

. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vist~ o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de. 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Batista· de Alcântara,
residente em Palmeiras, no . Estado da Bahia, a comprar pedras preciosas nos
tênnos do Decreto-lei h, 0 466, de junho de 1938, constituindo titulo desta
autorização uma via autêntica do presente Decreto.
· '-Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposiçõeis em contrá~io.
Rio de Janeiro, 3 de junho de 1944, 123.0-da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. o· 15,769 -

DE 3 DE

JUNHO DE

1944

4utoriza o cidadão brasileiro naturalizado, Mayer Schnur a comprar
pedras preciosas

O . PrE!sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo 'em vista o· Decreto-lei n. 0 466, de
-i de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasiieiro naturalizado, Mayer Schnur;
residente nesta Capital, a comprar pedr8.s .preciosas nos têrmos do ::pecreto-lei
•.0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via
autêritica do presente Decr~to.
Art. 2.0 :ftste Decreto entrará em vigoi na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A, de Souza Costa,

DECRETO. N.0 15.770

DE .3 DE JUNHO DE 1944

Cria a 'Tabela Numérica Ordinária de Extranumerár-io-mensalista do Serviço
de Material Bélico da 4.n Região Militar, do Ministério dá Guerra, e dá.
outras providências.
v rresmente da I<ej>ública, usando da atribuição que lhe confere ·• artigo 74, letra a, da Constituição, decretá:

Art. 1.0 . Fica criada, com quatro funções de mestre, sendo duas referência XIII, uma referência XIV e uma referência XV, e uma função de
auxiJíar de escritório, referência VII, a Tabela Numérica Ordinária de E:xtra-
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numerário-me'nsalista· do ·serviço de Material Bél~co da 4.a Região Militar, da
"Diretoria do Material BéliCo do Exército, do Ministério da Guerra.

Aft. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto correrá, no
presente exercício, à conta do destaque da paréela de Cr$ 53.400,00 (cinqüenta e três mil e quatrocentos cruzeiros) da Verba 1 - Pessoal, Consignação 11 - Pessoal Extranumerário, Sub-consignação 08 - Novas admissões,
etc., Anexo n. 0 17 - Ministério da .Guerra, do Orçamento Geral da União'
para 1944.
Art. 3.0 Êste decreto entr~rá em vigor na· dd~ de sua publicação·.
Rio de Janeiro, 3 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.0 15.771 -

pE

3 JJE

.JUNHO

DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Fábrica
do Galeão, do Ministério da Aeronáutica
. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe. confere o
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Qf-

Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a ·relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Fábrica do Galeão, da
Sub-Diretoria de Técnica Aerolláutica, da Diretoria do Material da Aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica..
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, 1.~ ~···y-·
tíincia de Cr$ 132.600,00 (cento e trinta e dois -mil e seiscentos c~uze~ros)
anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação II Pessoal
~xtranumerário, Sub~consignação 05 Mensalistas, Anexo n.0 13 - Minis-.
tério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0 Êste decreto entrará em vigor na data de·sua publicação.
Rio de Janeiro, 3 de junho de 1944, 123.0 -da Independência e 56P da
República.
GE'I'ULIO VARGAS,.

Joaquim Pf3dro Salgado Filho.
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M!NlST:i:RIO DA AERONÁU:TICA
DIRETORIA. DO MATERIAL DA AERONÁUTICA -
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---
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DEC:RETQ N. 0 15. 772 -

.DE

3

DE JUNHO DE

1944

Modifica a redacão do parát,rafo 1.0 do art. 1.0 do Decreto n.0 9. 609, de 8
de. junho d; 1942, que outorgou a Carlos Joaquim do Amaral concessão
para aproveitame.nto de energia hidráulica, no municÍpio de Pedreira,
Estado de São Paulo
O Presidente. da República, usando da atribui'ção que lhe confere o art. 74,
a, da Constituição, decreta:

alín~a

Art. 1.0 O parágrafo 1.0 do art. 1.0 do Decreto n. 0 9. 609, de 8 de
junho de 1942, p3ssa a ter a seguinte redação:
~'§ 1.0 O aproveitamento progressivo terá· a pot~ncia inicial
de trezentos e noventa ( 390) quilowatts, correspondentes a descarga de derivação de cinco mil (5.000) litros por segundo e à
altura de queda de oito (8) metros; o segundo ·aproveitamento,
definitivo, terá a potência total de dois mil centO e trinta e cinco
(2. 135) quilowatts, correspondentes a descarga do derivação de
sete mil (7 .000) litros por segundo e à altura da queda de trinta
e um (31) metros."

Art. 2.0

Êste decreto' entra em vigor na data de sua publicação.

Rio âe Janeiro, 3 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúbli~a.
GETULIO

VARGAS.

João lYlauricio de

DECRETO N. 0 15. 773 -

DE

5

DE JUNHO DE

Medeiros.

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, alinea n, dO 'Decre"to-lei n. 0 3 .19~, de ~4 de s.bril de 1941, decreta:
Art. 1:0 Fica suprimido um .( 1) cargo. de Ajudante de tesoureiro (Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos da Bahif:!.) padrão G, do Quadro
III Parte Suplementar do Minist6rio da Viação e Obras Públicas,
vaga em virtude da demissão de Bení.cio Mo!:!i:Z Barreto, devendo a dotação correspondente ateuder ao Provimento de cargos vagos criados pelo Decr~o-lei n.O 4.645, de .2 de setembro de 1942.
Art.

2.0

Revcgam-se as disposições em contl.'ário.

Rio de Janeiro, 5 de j~nho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N.O' 15.774 ,- DE 5 DE JU~HO DE 1944

Aprova projeto e orçamento para obras complementares da rêde de irrigação
do açude público "Itans"
O Presidente da República, usando da atribuição que· lhe confere .o artigo 74, letra a da Cnnstituição, decreta:
Artigo único. Fica·m aprovados. o projeto e orçamentO, na importância
total de Cr$ -202. 000,00 (duzentos e dois mil cruzeiros), sendo Cr$ 130.000,00
de pessoal e Cr$ 72.000,00 de material, que com · êste baixam, rubricados
pelo Diretor ·da Divisão de Orçamento do Departaménto de Administração
de. Ministerio da Viação e Obras Públicas, para o prolongamento do canal
principal Leste, estacas· 282
360 a 386, e da distribuição dos canais principais -Leste e Oeste, complemento da rêde de irrigação do açude público
~'Itans", no município de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte1 correndo
as despesas à conta dos recursos ptóprios.

+

Rio de Janeiro, 5 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 -da
República.
GETULIO VARGAS.

]oâo de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 15.775 -

DÊ:

5

DE_ JUNHO DE

1944

Aprova projeto e orçamento para construção da rêde de irrigação do açude
público uGener<f11 Sampaio"
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a da Constituição, decreta:
, Artigo úrlico. Ficam aprovados o projeto e · orçamento, na importância
total de Cr$ 995 . 000,00 (novecentos e noventa e cinco tnil cruzeiros), sendo
Cr$ 632 .. 000.00 de pessoal e Cr$ 363.000,00 de material, que com êste
baixam, rubricados pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento
de Administração do Ministério da Vi?Çâo e Obras Públicas, para a cons~
trução de parte dp canal principal da rêde de irrigação, estaCas O a 344+9.
do açude público "General Sampaio", no município· de Pentecoste, Estado
do Ceará, correndo as despesas à conta. dos recursos 'próprios.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Rep.Ública.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 -15.776 -

p~

.5

DE JUNHO DE

1944

:>uprime cartf.o extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ai-·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1:0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3 .195, de ~4 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido o cargo de Diretor da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, padrão R, do Quadro da Justiça P~rte Suplementar
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do Ministério do Justiç_a e Negócios Interiores, vago em virtude da aposentadoria de Teófilo Gonçalves Pereira, devendo a dotação correspondente
sei;" levada a crédito da Conta-Corrente da Parte Permanente do mesmo
Quadro e Ministério.
Art.

22 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de
República.

~unho

de 1944} 123.0 da Independência e 56.0 da
ÚETUÜO

VARGAS.

Alex'andre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15. 777 -

DE 5 DE JUNHO DE 1944

Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranwnerário-mensalista do Hospital Militar de Pàtda Grossa, do MiniStério da Guerra, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, d~creta:
·Art. · 1.° Fica criada, com uma função de auxiliar de escritório, refeVII, e duas de praticante de escritório, referência V.I, a Tabela- Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista -do Hospital Militar de Ponta
Gr:ossa, da Diretoria de Saúde do Exército, do Ministério da Guerra .
r~ncia

.Ài-t. 2.0 A despesa Com a execução do disposto neste Decreto correrá,
"no presente exercício, à conta do destaque da parcela de Cr$ 18.600,00
(dezoito mil e seiscentos cruzeiros) da· Verba 1 - Pessoal, Consignação II
.Pessoal Extranumerário, · Subconsignação 08 :_ NOvas admissões ·etc.,
An9xo n. 0 17 .,._. Ministério da Guerra, do Orçamento Géral dá União
para 1944.
'
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 5 de junho .de 1944, 123.0 da Independêricia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO NY 15.778 -

DE 6 DE JUNHO bE 1944

Ceia funções n:a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
da. Faculdade Nacional de Engenharia, do Ministério da Educação e
Saúde, e dá. outras providência
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, 'letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam · criadas,. na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola Nacional de- Engenharia da Universidade do

!{i ti
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Brasil, do Ministério "àa Educação e Saúde, quatro funções de auxiliar de
escritório, referência .VII, e cinco de ass~stente de ensino, -refe.rência XVII.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá
à conta do crédito suplementar aberto pelo Decreto-lei n.0 6. 560, de 6 de junho de 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 6 -de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 15.779 ........

DE

6

DE JUNHO DE

1944

Concede equiparação, sob regime de inspeção permanente, ao curso Ainasial
do Instituto ~e Educação de Aiagoas

Não foi publicado Sinda no Diário Oficial por falfa de pagamento.

DECRETO

N.O

15. 780 -

DE 6- DE JUNHO DE

1944

Proibe o funcionamento da Escola de Comércio Dr. CarlOs de Campos, de
São Paulo

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15. 781- DE 6

DE JUNHO DE

1944

Aprova, com modificação, os estatutos da Companhia Continental de SeJ1uros
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Ficam aprovados cs estatutos da Companhia Continental de Seguros, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorizada pelo Decreto
n. 0 16.672, .de 17 de novembro de 1924, a funcionar em operações de seguros
e resseguros dos ramcs elementares a que se refere o art. 40, n.0 1, do Decretolei ·n.~ 2 .063, de 7 de marso de 1940, conforme foram adotados pela assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 5 de novembro de 1943,
mediante as condições abaixo :
I - Os estatutos são aprovados com alteraçãO cio urt. 26, que passará
a ter a seguinte redação: "Os dividendos prescritos na forma da· lei revertel:ão
em favo! da, sociedade e serão levados à conta de lucros e perdas",
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II ....:._ A alterá.ção consignada na cláusula precedente deverá ser aproVada
assembléia geral extraordinária de ridonistas, dentro do 'prazo de 60 (ses·
senta) _dias, contados da publicação dêste decretO.

em

Art. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto cla autorização a· que
alude o presente decreto.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da

Repúb~ica.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15.782- DE 6 DE

JUNHO

DE 1944

Concede à Sociedade Ar.8nit_na Brazilian Warrant Aaency and Finance Company~
Limited· autorização para continuar a funcionar ·:na República
O Presidente cla. República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Brazilian Warrant Agency and Finance Company, Limited, com sede em
Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar na República pelos Decretos nÚ·
meros 7 .438, de 11 de junho de 1909, 9. 398, de 28 de fevereiro de 1912,
12.434, de 4 de abril de 1917, 14.514, de 1 de dezembro de 1920 e 17.273,
de 7 de abril de 1926, decreta :

Artigo único. E' concedida à sociedade anomma Brazilian Warrant
Agency and Finance Company, Limited, autorização para continuar a funcionar na República, com as alterações· iniróduzidas em seus estatutos, per
deliberação das assembléias realizadas em 23 de novembro de 1934, 17 de
setembro de 1937, 27 de julhO de 1938 e 8 de dezembro de 1942, sOb a nOva
d'enomir.açâo de Brazilian Warrant Company, Limited e com "o aumento de doze
milhões cento e treze mil novecentos e sessenta· e seis ·cruzeiros e vinte centavos
(Cr$ 12, 113. 966,20) do capital destacado para operaÇÕes no Brasil, ficando
a mesma socieQ.ade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em. vigor, ou que venham a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre MarcOndes Filho.

DECRETO N.O 15.783 -.DE 6 DE

JUNHO

DE 1944

RevoJ2a o decreto que concedeu à "Bethlehem Eteel Company o! Braiil" autorização para funcionar na República e cassa a respectiva carta
O Presidente da República, atendendo ao que ~equereu a Bethlehem Steel
Company of Brazil, com séde na cidade de Wilmington, condado de New
Castle, EStado de Delaware, Estados Unidos da América, ·e tendo em yista
a deliberação tomada pela assembléia da Diretoria re·alizada no" dia 17 de
janeiro de 1944, nci sentido de encerrar suas operàções no Brasil, decreta :
Artigo único. Fica revogado o Decreto n.q 14.244, de 1· de julho de
1920, pelo qual se concedeu à Bethlehem Steel Co~pany of BraZil, autoriza-
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ção para funcionar na República, e cassada a respectiva Carta, considerand(l-s~
aprovadas s resoluções da Diretoria, de 27 de janeiro de 1936, quando à.
mudança da denominação para Industrial Collieries Corporation, e do nome
do agente residente da Companhia .
Rio de Jal_leiro, 6 de junho de 1944, 123.o da I.ndependência e 56.0 da.
República·.
GETULIO VARGAS.

Ale;.:andre Jl.i arcon.des Filho.

DECRETO N. 0 15.784 -

DE 7 DE JUNHO DE 1944

Aprova o Regulamento do Instituto Militar de Tecnologia
O Presidente da República, usando dà. atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento do Instituto Militar de Tecnologia
-criado pelo Decreto-lei n. 0 3.258, de. 9 de maio de 1941 -que com êste
baixa, assinado pelo General de Divis8o Eurico Gaspar Dutra, Ministro de
Estado da Guerra.
'
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em co.ntrário.

Rio de' Janeiro, 7 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

REGULAMENTO DO INSTITUTO MILITAR DE TECNOLOGIA
CAPiTULO I
FINALIDADES

Art. 1.9 Ó Instituto Militar de Tecnologia criado pelo Decreto-lei nú~
mero 3.258, de 9 de maio de 1941, é o órgão destinado a coordenar e superin~
tender, no Exército, os trabalhos e pesquisas de tÚdo o que- interessar à Indús~
tria Militar.
É, ainda, o órgão central, para fins de Mobilização Industrial, intermediário técnico entre o E"ército e a Indústria Privada, no que concerne à unificação das matérias primas, produtos semi-acabados e acabados ~ às norma'$
de fabricação mecânica.
Parágrafo único. Para execução de seu programa de trabalhos o InstitutO Militar. de Tec'nologia abrangerá três ramos distintos de atividades:
a) estudos e pesquisas;
b) contrôle;

c) cooperação para o aperfeiçoamento de técnicos industriais militares.
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Art. 2
Ao Instituto Militar de -Técnologia, além ae outras atnbuiçõeS:
compatíveis com a sua finalidade, compete privativamente:
a) Centralizar os estudos sôbre as· matérias pri~as e produtos semi-acabados e acabado.s destinados ao Exército.
b)' UnificÚ especificações de matérias primas, produtos _semi-acabados e
acabados, bem como as normas de_; fsbricação mecânica do Exército, cooperando,
para êsse fim, com a Asso.ciação Brasileira de Normas Téc:r:!icas,
c) Proceder aos estudos e ·pesquisas necessárias pàrá determi'nar a existência de produtos nacionais, de aplicação na Indústria Militar, similares aos
produtos de procedência estrangeira.
d) Estudar e criar protótipos a serem reproduzidos nos Estabelecirrientos
Industriais Militares ou na Indústria Civil, que interessem ao Exército,
e) Centralizar estudos, confecção, distribuição e aferição de paát·ões de
pesos e medidas que se destinem a servir d'e base às atividades industriais
militarei e também às encomendas feitas pelo Exército à Indústria Privada

~-.

.

~

.

a qualidade dos produtos fábricados pelos Estabelecimentos
Industriais· Militares e pela Indústria Civil, qUando destinados ao Exército
e solicitado pelos órgãos interessados ..
g) Controlar as matérias primas destinadas aos Est~beleciÍnentos Indus~
triais do Exército da Capital Federal, quando soliCitado pelos respectivos agentes diretores.
h) Controlar as matérias primas destinadas ao·s Estabelecimentos Industriais do Exército localizados fóra da Capital Federal, J>Of determinação· da
autoridade .competente.
,
i) Cooperar para o aperfeiçoamento técnico de alunos se1ecionados da
Escola Técnica do Exército, mediante prévio entendimento entre o Comando
daquela Escola e a Direção do Instituto Militar de Tecnologia,
j) Efetuar os ensaios e pesquisas solicitados diretamente ,pelas Diretorias
do Ma~erial Bélico e de Engenharia, pelos Estabelecimentos a elas suboí-dinados e pelas demais Diretorias Técnicas interessadas.
k) Efetuar análises e ensaios solicitados· pela Indústria Civil, mediante
indenização, de acôrdo com a tabela de preços devidamente aprovada pelo Ministro da Guerra .
·
Parágrafo único. Pa-:.-a a execução do disposto na alínea k dêste artigo,
poderá ser organizada uma Seção Comercial, na forma da legislação vigent\:3!
para os Estabelecimentos Industriais Militares,
Art. 3.0 Terão prioridade sôbre os demais, ·os trabalhos de ensaios, análises e pesquisas solicitadas em caráter urgente pelaS Diretotias Técnicas, tendo
"m vista, principalmente, a crescente cooperação da Indústria Civil nas atividades militares âa Diretoria do Material Bélico do Exército.
f) Controlar

CAPÍTULO

li

ORGANIZAÇÃO

Art. 4.0 {) Instituto Militar de .Tecnologia será constituído d'as DiviSões,
Seções e Serviços abaixo discriminados:
DIVISÕE5

Dl1

Física

SEÇÕES

..... : .........

131. 837 -· Cal. de Leis -

{

V oi. IV

DI
DI
DI
DI

1.1
1.2
1.3
1.4

Metrologia.
Balística.
Física Industrial.
~usaios Físico-Mec~nicos.

F.

~1
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I

DIVISÕES

Dl2

Dl3

Dl4

. . . . . . .!
Maoteria;~
!
de ConStrução

I Materià:l

MetáHco .....

II
Dl5

!

Química

I

I

rI
LI
I

rI
Material Elétrico. . . . . . I
J

I

SEÇÕES

l

DI
DI
DI
DI
DI

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

I

Inorgânica.
Orgânica.
Físico~Química.
Eletro~Quimica.

Pólvoras e Explosivos.
.

I

Mec-ânica dos solos.
Estática Experimental.
Aglomerantes.
Madeiras.
Produtos Cerâmicos e Pedras.

DI
DI
DI
DI

3.2
3.3
3.4
3.5

DI
DI
DI
DI

4.1
4.2
4.3
4.4

Metalografia.
Tratamentos térmicos.
Fundição.
Areias· ... Refratários,

DI
DI
DI
DI

5 ..1
5.2
5.3
5.4

Aferição.
Materiais.
Máquinas· e Aparelhos.
Aparelhagem- Especial.

.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES

s
s
s
s
s
s

1
2_

3
4
5
6.

s

7

s·

g

s

s

8

10

Poi-taria:.·
Secretaria e Arquivo.
Documentação e Publicidade.
Bibliote_ca.
Desenho.
Oficina.
Fotografia.
Seção Administrativa.
Almoxarifado.
Tesouraria.

Art. 5.0
I -

Inc~mbe:

À Divisão de Física:

e) Centralizar estudos, confecção, distribuição e aferição dos padrões de
pesos e medidas .necessários às atividades industriais militares e tarribérn
às encomendas feitas pelo Exército à Indústria Civil;
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b) Proceder a todos os ensaios físko-medlnicos para a determinação das
características dos produtos;
c) Proceder a ensaios para determinação das característiCas de funcionamento d~ motores -térmicos, máquinas e .respectivas aparelhagens;
d) Proceder aos estudo<; para solução comple-ta do problema da Balística Interna, padroni?açãO de experiências com munições e outros ensaios
balí.sticos.
II

À

Divisão de Químicá:

a) Proceder ·a ensaios qualificativos e quantitativos de matérias primas

nacionais e estrangeiras, qtie interessem os diferentes Órgãos do Exército e
Indústrias Civis afins,
b) Atestar o valor de produtos químicos fabricados no Brasil, interessando, por qualquer forma, às iridústrias de guerr~;
c) Estudar e pesquisar questões relacionadas com as dificuldades de
desenvolvimento de certas indústrias, bem como a possibilidade de aplí, cação de novas matérias primas nac;ionais;
d) Proceder a diferenteS modalidades de ensaios dos prod.utos especializados militares.

III -

À Divisão de Mat€riais de· Construção -

.estudos e pesquisas

sôbre:
a) Agregados, aglorperantes, argamassas e concretos empregados nas
construções;
b) Estruturas em geral;
c) Produtos cerâmicos empregados em Construção e seus sucédâneos;
d) Madeiras;
e) Solos e fundações.
IV -

À Divisão de Material Metálico:

a) o estudo· dos produtos metalúrgiCos mais adaptáveis às necessidades
do Exército, bem como o dos processos de fabricação mais covenientes às
condições do País;
b) Proceder aos ensaios metalográficos, dilatométricos e ao tratamentotérmico dos produtos metalúrgicos, quando soli.citados pelos órgãos interessados do Exército;
c) Proceder aos ensaios de areias de fundição· e de material refratário.
V -

À Divisão de Material Elétrico:

a) Aferição da aparelhagem de medidas elétricas;
b) Estudos e pesqUisas sôbre. os materiais utilizados nas instalações e
máquinas elétricas;
c) Estudos e verificação das características de funcionamento das máquinas. aparelhos elétricos e. outras aparelhagens especiais·.
VI -

À Portaria:

A recepção, distribuiç~u ... t:.li.J:->~:luiçao aa correspondência e bem assim
.o serviço de limpeza e conservação das dependências do Instit'!JtO·.
VII -

À Secretaria e Arquivo:

A exe.cução do serviço de expediente e arquivo de todos os documentos
do Instituto.
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VIII -

Ao Se'rviço ele DocumentaÇão e · Publicidade:

A organização de um fiChário co,mpleto de assuntos técnicos que interesSem· às atividades do InstitUto, a publicação dos seus trabalhes e sua· distribuição .e permuta com as entidades congêneres nacionais e estrangeiras.

IX -

À Biblioteca:

A guarda· e conservacãO dos livros e revistas técnicas pertencentes ao
-

Instituto~

X -

À Seção de Desenho:

A execução de todos Os trabalhos gráficos necessários a qualquer dos

<Órgãos . do ~nstituto.

XI -

À Oficina:

A execução de tpdos os serviços de ferraria, mecânica, carpintaria, eletricidade etc... bem co"mo o preparo dos corpos de prova para enSaios.
XII -

Ao Serviço de

F~togr~fia:

A ·execUção de trabalhOs de fotografia e cópia (foto, micro, espectro
e heliográficas) para qualq.uer pos órgãos do Instit~to.
XIII À Seç~o Administrativa, ao Almoxarifado e à Tesouraria, as ·
atribuições constantes dos regulamentos em vigor.

CAPÍTULO III
DIREÇÃp E PESSOAL AUXILIAR

Art. 6.0 O Dü-etor do Instituto será um Coí-onel da ativa, do Quadro
. Técnico dei Exército,
Art. 7.0 Para o exercício de ·suas funções o pir"etor disporá dos seguintes auxiliares:
Subdiretor, Ten·ente-Coroilel do QuadrO TéCnico .do. Exército;
Fiscal Administrativo, o mais graduado ou mais antigo dos Chefes
de Divisão;
- Chefes de Divisão, Oficiais ·do· Quadro Técnico do Exército, -de es·
pacialidade correspondente aos trabalhos de cada Divisão;
Secretário-Ajudante, Capit3.o ou 1.0 Tenente de qualquer Arma;
- Médico, Capitã~ ou 1.0 Ten,e~te;
-'- Tesoureiro-Almoxarife, CapitãO ou 1. 0 Tenente do QuadrO de Intendentes do Exército;
- Pessoal civil efetivo, de a.côrdo .com o Quadro de lotação,·dds funcionários civís do Ministério da Guerra;
·
Pessoal civil extranumerário·, de acôrdo com as tabelas numéricas
anuais.

CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÕES
0

Art. 8. Ao Diretor do Instituto além das atribuições gerais constantes
dos Regulamentos em .vigor compete:
a) Dirigir técnica e administrativamente o Instituto;
b) Orientar os estudos e pesquisas a serem realizados;
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c) Expedir ·instruções reguladoras das atividades dos Vários· órgãos do
· Instituto;
d) Corresponder-Se diretamente com as autoridades civis e militares
e entidades congêneres, em todos os assuntos de natureza técnica atinentes
aos trabalhos normais do Instituto;
e) Reuni~, mensalmente, presente o Subdiretor," todos os Chefe_s de
Divisão e os Chefes de Serviços auxiliares que se tornem necessários,, a fim
de que todos os trabalhos de éstudos e pesquisas e também os de rotina, em
andamento ou já executados, sejam objeto de comuO.icação;
f) Remeter, anualmente, à autoridade competente, o relatório pormenorizado de todos os trabalhos do Instituto.

Art. 9.0 Ao Subdiretor

incumbe~

a) Controlar as atividades das Divisões, oficinas e seções subordinadas,
de acôrdo com as instruções reguladoras expedidas pelo Diretor;

b) Coordenar as atividHdes das Divisões para ·maior presteza de execução
dos trabalhos em andamento;

c) Encaminhar ao Diretor, para consideração final, os certificados de
análises, ensaios e peSquisas realizadas nas diversas Divisões do Instituto·.

Art. 10. Aos Chefes de Divisão compete:
a) Orientar e dirigir, técnicamente, os trabalhos da Divisão;

b) Distribuir aos Chefes de Seção,. os trabalhos a serem· realizados;

c) Assinar os certificados e pareceres dos trabalhos realizados nas diversas Seções, encaminha~do-os ao Subdiretbr;

"
d) Ao mais graduado ou mais antigo dos Chefes de Divisão,
competem,
ainda, as atribuições atinentes à Fiscalização Adininistrativa, constantes do!~.
Regulamentos em- vigor.
Art 1 11 . Aos Chefes de Serviço .AuXiliar compete~
a) Coordenar e fazer eXecutar os trabalhos oriundos das diversas Di..
visões que se relacionem com o respectivo ·serviço;

b) lt'!anter entre si e co tU. os Chefes de Divisão, a maior cooperação
possível, a fim de que sejam rigorosamente cumpridas as instruções expedidas
·pelo Diretor do Instituto;

•

c) Executar as demais tarefas que lhes forem atribuídas pelo Diretor
ou Subdiretor do Instituto.
Art. 12. Aos Chefes de Seção compete:
a) Proceder aos ensaios, análises e pesquisas determinados pelos Chefes
de Divisão, mantendo entre si a maior cooperação 'possível;

b) Zelar pelo perfeito funcionamento~ dOs aparelhos _e utensílios das
Seções, levando imediatamente ao conhedmen_to dos Chefes de Divisão,
quaisquer acidentes de serviço ou estragos de aparelhagem;
c) Executar as demais tarefas que lhes forem atribuídas pelos Chefes de
Di..-isâo.

Art. 13. As atribuições àos demais órgãos são as previstas nos regulamentos em vigor, compatíveis com o regime do Instituto.
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CAPíTULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 14. Até a construção da sua sede própria e definitiva, o Instituto
Militar _de Tecnologia funcionar€!. em dependências da Escola Técnica do
Exército, e, enquanto perdurar essa situação, o Comandante da Escola acumulará a~ funções de·;Diretor do Instituto e não serão organizados os Serviços
Administrativos e Auxiliares previstos neste Regulamento, os quais serão
supridos pelos Órgãos correspondentes da Escola ..
Art. 15. Ein conseqüência do disposto no artigo anterior, o Instituto
Militar· de· Tecnologia, ficará subordinado à Diretoria do Ensino do Exército.
Art. 16. A aparelhagem inicial do Instituto será constituída pela dos
extintos Gabinete de Análises da Diretoria de Engenharia e Laboratório
Tecnológico da Diretoria de Matedaf Bélico. - Eurico G. Dutra.
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DECRETO N. 0 15.785 -

DE

7

DE

JUNH.O

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Danilo Andrade a pesquisar quartzo e associadOB
no município de Bocaiuva, ·do Estado de Minas Gerais
O. Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 ·1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)'-. decreta:.
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão. brasileiro Danilo Andrad~ a pesquisar
quartzo e associados no local denominado Comechinhas na Serra do Cabral,
no distrito de Vargem Mimosa, mUnicípio de Bocaiuva do Estado de M~nas
Gerais, numa área de cento e sessenta e oito hectares quarenta e cinco ares
(168,45 ha) delimitada por um Polígono tendo um vértice à distâpcia ·de duzentos e cinqüenta metros (250 ·m) no rumo magnético setenta e cinco ·graus
tr-inta minutos noroeste (75° 30' NW) da -confluência do córrego do Marfim
.no Rió Preto e os lados, a partir dêsse vérti'ce, têm os Seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil e vinte metros (1.020 rn), cinco graus sudeste (5°
SE); dois mil duzentos e quarenta metros (2~240 rn), oitenta e cinco graus
nordeste (85°. NE); seiscentos e cinqüentá metros (650 m), cinç:o· graus nov
roeste (5° NW); mil seiscentos e quarenta metr'os (1.640 rn); oitenta ~
cinco graus sudoeste (85° SW); trezentos e s9te.nta metros (370 m); cinco
graus noroeste (5° NW); seiscentos. metros (600 m); oitenta e cinco graus sudoeste (85° SW) até o ponto de' partida.
Art. 2.~
de Min·as.

Esta autorização é

out~rgada

nos têrffios estabelecidos no Códigc

Art. 3.0 o· título da autorização de pe;squisa, que -será uma vi!a autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil seiscentos e noventa cruzeiros (Cr$
1.690,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricúltura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO, V ARGASo

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.786 -

DE

7

DE JUNHO DE

1944

Cria funçõeS na J:abela Numérica Ordinária. de Extranumerário-mensalista da
Divisão de Inspeção de Produtos de Origem AnimalJ · do Ministério da
Agricultura, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na fo!"ma da relaçãO anexa, a Tabela. Numérica;
Ordimlria de Extranumerário-mensalista da Divisão de Inspeção de Produ.~
tos de Origem Animal, do Departamento Nacional da Produção Animal, de
Ministério da Agricultura.
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Art. ·2.0 A despesa com a execução do disposto ríeste Decreto correrá,
··no presente exercício, à conta de destaque da parcela de Cr$ 68.400,00 (Ses-senta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) da SJ.Ibconsignação 08 - Noyas
admissões etc., da Consignação II ---: Pesso,al Extranumerário, Verba I
PessOal, Anexo. n. 0 14 - Ministério da Agricultura, do Orçaménto Geral da
~epública para 1944.
·
Art. 3.0 S.ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 7
República ..

d~

junho de 1944, 123.0

da

IndePendência e

~6.0 ·da

GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Mefleiro3.

MINISTJ!llló DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO ANIMAL - DIVISÃO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROF!OSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funç9es

I

I
Referência

Séries funcionais

3
4

5
6

XI
X
IX
VJIJ
VII

-

I

Ordinária_
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

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

XV

I

XIV

I
Séries funcionais

1
3
4
6
8

Tabela

Referência

~

"'
o"
g"'

-

22
Técnico de Laboratório

6

Número
de
funções

I

. . . ... ... . . . . ... . .......
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
....... •.• ................
. .. ..... .. . . . .. .. .. ... . .
. . . . .. . . ... . . .. . . . . .....

1

1

Tabela

I
I
Auxiliar de EsctiÚSrio

19

I

"',.,"'

Auxiliar: de Escritório

........... ........- ...
........................
. .......................
.........................
I ........................
,-,

I
........................
I Técnico de Laboratório II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . I
I
I

"
"'

XI
X
IX
VJIJ
VII

i

I

I

II

10
Ordinária

I Ordinária

1

xtv

I

xvl

I

...

00

"'
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DECRETO N.0 15.787. ~tera

DE

7

DE JUNHO DE

1944

a Tabela Numérica Ocdinilria de Extranumerário~mensalista do "Sen-iç~
Nacional de Teatro, do Mitiistério da Educação e Saúde

O Presidente da 'República, usando da atnbutçao que lhe confere o artigo 74,• letra a, da' Constituição, decreta:
Art. 1,° Fica suprimida, na Tabela Numérica: Otdinária de Extranumerário-mensalista do Serviço· Nacional de Teatro, do Ministério da Educação e
Saúde, uma, fUnção de inspetcr, referência· XII.
Art. 2.° Fic'a c:dada, na mesma Tabela, uma função de porteiro, referência IX.
Art. 3.0 Ê~tc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Jan~iro, 7 de junho de 1944, 123:0 _da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo· Capanema.

DECRETO N.0 15.788 -

DE

7

DE JUNHO DE,

1944

Autoriza a emprêsa de mineração Magnesita S. A. a lavrar jazida de ma~ne
sita e associados no município de Bom ]esús dos Meiras, do Estado
da Bahia.
O ,Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere 0
art. 74, letra a da Constituição· e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizli'da a emPrêsa de mineração Magnesita S. A. a
lavrar jazida de magnesita e aswciados em terrenos situados na Serra das Éguas.
no distrito e município de Bom Jesús dos Meiras, do Estado da B&·hia, numa
área de quatrocentos e noverita e nove hectares e oitenta ares ( 499,80 ha)
delimitada por um retângulo tendo um dos vértices situado a distância de
mil setecentos e trinta e cinco metros ( 1. 735 m) rumo magnético quatro
gràus e quinze minutos noroeste ( 4° 15' NW) do cruzamento da .estrada do·
Pirajá com o riacho Boa Vista e cujos lados divergenteS do vértice collsil:ierado
têm respectivamente os comprimeritos e rumos magnéticoS seguintes: três
mil e quinhentos metros (3.500 m), quarenta e seis gra-us noroeste (46° NW);
mil quatrocentos e vinte e oito metros (1.428 m), quarenta e quatro graurJ
sudoeste (44° SW). Esta autorização é outorgada riíediante as condições constantes .do parágrafo único do &•rt. "28 do Código de Minas e dos artigos. 32,
33, 34 e suas a1íne8.s, além 'das seguintes e de outras consta:ntes do mesmo
Código, nãu expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. -2.0 O concessionário do autorização fica obrigado a recolher aoa
cofres púbiicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento dO disposto do art. 68 do Código de
Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obriga•çÕes que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada cadu~
ou nula. na forma dos artie:os 37 ·e 38. do Códie:o de Minas.
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de saio e
sub~solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e ·40 · do Código de

Min&<S.
Art. s.o O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depart:2.mento Nacional da Produção Mineral e gozará do~ favores . discriminados
no art.' 71 do mesmo Código.

Art. 6.0 A autorização de lao~ra terá por título ~ste DecretO, que será
tra.nscrito no livro Pióprio da Divisão de Fomento· da· Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa da dez mil cruzeiros
(C,$ 10.000,00).

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de. junho de 1944, q3. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

y ARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.? 15. 789' -

DE

7 DE JUNHO

DE

1944

Concede à Companhia de Jll.li.nas e Exploração 4e Reservas Metálicas S .A.,
autorização prévia para se constituir como emprêsa de mineração
O Presidente da Repúb!ica, usàndo · da· atribuição Q.ue lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, ouvido o Conselho Nacional de Minas e

Metalurgia .e nos têrmos dos Decretos-leis ns.O 2.627, de 26 de setembro
de '1940, e 5.956, de 1 de 'novembro de 1943, decreta:
Art. 1.0 É' concedida. à Companhia de Minas e Exploração de Reservas Metálicas S. A. autorização prévia para se constituir· como sociedade
anônima de mineração, a fim de. recorrer à subscrição pública para forma~ão de parte de S8u capital, de acôrdo · com o que dispõe o art. 63, do
Decreto-lei n. 0 ·2 .627, de 26 de setembro de 1940, combinado com o De·
creto~lei n. 0 5. 956, de 1 de novembro de 1943.
Parágrafo único . A concessionária só poderá . constituir-se definitiva~
mente como sodedada de mineração depois de provar· perante o C.N.M.M.
que o seu o):>jetivo tem fundamento econômico compativel com o capital
social.
Art. 2.0 Revogam-se as. disposiçõas e:m cOntrário.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

]oii() Maurício- de Medeiros,

:pECRE1'0 N ,0 15. 790 -

DE 7 DE JUNHO DE 1944

Concede autorização para funcionar como emprêsa de energia hidrálica
Emprêsa Hidroelétrica Itt!!picurú, Limitada
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 0 15.791 -

DE 7 DE

JUNHO DE

1944

Renova o Decreto n.O 9, 460, _de 22 de. maio de 1942
O Presidente da República, usa:ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a- da_ Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 't-985, .de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica renovado o Decreto. número nove mil quatrocentos e sessenta (n. 0 9.460), de virite -e dois. (22), de maio de mil novecentos e quarenta e dois (1.942) que autorizou o cidadão brasileiro ·]9sé Joviano de M~
deiros a -pesquisar fluorita numa área de doze hectares (12 f[a), em terrenos
de propriedade de José Marcelino de Araújo, situados no imóvel de~ominado
Salgadinho, distrito de Caapoã, município de Santa Luzia, do Estado da
Par~1ba.

Art ~ 2.0 A p1·esente renovação de decreto fica sujeita ao pagainento da
texa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), na forma do art. 17 do Código
de Minas.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposiçõ-es em contrário.
Rio de Ja-neiro, 7 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
]o~o

DECRETO N. 0 15, 792 -

DE 7 DE

MEturicio de Medeiros.

JUNHO

DE 1944

Autoriza os cidfi~dãos brasileiros Maria QUeiroz de Oliveir;a, René Luiz Ribeiro -e Alice Queiroz Chrysostomo Ribeiro a pesquisar calcáreo e associados nos municípios de Campos e ltaperunll, do Estado do Rio de
Janeiro
O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,0 1. 98_5, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Ficam autorizados os CidadãoS brasileiros Maria Queimz de
Oliveira, René Luiz Ribeiro e Alice Queiroz Chrysostomo Ribeiro a pesquisar
calcáreo e assôciados em terrenos 'dos imóveis denominados Fazenda São
Paulo e Sítio São Joaquim ou Lapa, situados nos distritos de Monção e de
Penha, dos municípios de Campos e de Itaperuna, do Estado do Rio de Janeiro, numa área de quinhentos hectares (500 ha) delimitada por um polígono, tendo urri vértice à distância de oitocentos e' cinqüenta e oito metros
(858 m), no rumo m8.gnético quarenta e oito graus e quarenta e cinéo minutos sudeste (48° 45' SE) da ponte na Rodovia Campos ltaperuna,
sôbre o córrego da Chica ou São Paulo e os lados- a partir dêsse vértice têrD.
os ~éguintes comprimentos e rumos magnéticõs: mil e vinte metros ( 1.020 m),
vinte e seis graus e trinta minutos sudeste (26° 30' SE); quatrocentos ~
quarenta metros ( 440 m), sessenta e três graus .e trinta minutos nordeste
(63° 30' NE); seiscentos e sessenta metros (_660 m), vinte e seis graus e
trinta minutos noroeste (26° 30' NW); três mil oitocentoS e oitellta metros
(3.880 Ín), sessenta e três graus e trinta minutos nordeste (63° 30' NE);
r.nil seiscentos e vinte e seis met_roS e setenta centímetros ( 1. 626,70 ln),
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vinte e seis graus e trinta miflutos noroeste (26° 30' NW);'. seiscentos e
sessenta metros (660 m), sessenta e três graus e trinta ininutoS sudoeste
(63° 30' SW); três mil oitocentoS e setenta e dois metros (3.872 m), qua:.
renta e cinco graus sudoeste (45° SW) até ó ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorizaçil,o _é outorgada rios· têr:nos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O ~ítulo da autorização de -pesquisa que será uma via aut&ntica dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) · e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministéri~ da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 ~e junho de 1944, 123.0 da Independência 'e -s6.0 d&
Repflblica.
GETULIO VARGAS.

João J'!Jauricio de Medeiros.

DECRETO N.0 15·. 793 -

DE .7 DE JUNHO DE 1944

Autor·iza o cidadão brasileiro Félix de Albuquerq'ue Guerra a l~vrar jazidá dé
talco e associados no município de Carandaí, do Estado de Minas Gertds
O Presidente da República, usurldo da atribuição _que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985,-de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. -1.° Fica autOrizado o cidadão brasileiro Félix de Albuquerque Guerra
a lavrar jazida de talco e associados em terrenos situados no lugar denominado
Cavas, Cachoeira ou Santo Onofre, nos distritos de Carandaí e Caranaíba,
município de Carandaí, do Estado de Minas Gerais, numa ··área de cinqüen·
ta hectares (50 ha) definida por um retângulo que tem um vértice situado
à distância de oitenta metros (80 m) com orientação magnética cinqüenta
e oito graus noroeste (58° NW) do canto 'Oeste (W) da casa de resid@ncia de Avelino Ferreira de Azevedo e cujos lados divergentes dêsse
vértice, têm, respectivamente, os seguintes comprimentos e orientações
magnéticas: mil metros (1.000 ffi) Oeste (W), quinhentos metros (500 nl)
Sul ( S) . Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes
do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de outras cOnstantes do mes~o Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher ao.s
cofres públicos, _r;ta forma da lei o_S tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao MUnicípio,_ em cumprimento do disposto no art. 68 do · Ców
digo de Minas.
Art. 3;0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer
~as obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada.
caduca ou nula, ria forma dos arts. 37 e -38 do Código de Minas.
Art. 4·.0 As propriedades vizinhas . estão sujeitas às servidões de solo ·
e' Sub-solo para o_s fins da laVra, -na forma dos arts. 39 e '40 do Código
de Minas.
Art. 5.0 O concessionano da autOrização serâ fiscalizado pelo Depar·
tamento Nacional da Produção Mineral e gozará· dos faVores discriminadoa
no art. 71 do mesmo Código. ·
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' 6.0 A aUtorização· de lavra terá 'por título êste Decreto, que será
Art.
transcrito nci liv'ro próprio da Divisão de Fomento da PrOdução Miner~
do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil cruzeiros
<c,$ 1. ooo,oo) .
Art. 7.0 Revogam-?e as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
República.
GETULIO V ÁRGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N, 0 15. 794

-.DE

7

DE JUNHo DE

1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Eutimio Lotenzoni -e- João Antônio de Paula a
pesquisar quartzo e associados no município de· Colatina, do Esta.do do
Espírito Santo
O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição Q.ue lhe confere o ar. tigo 74, letra a; da- Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de_ 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Eutimio Lorenzoni e
JOão Antônio de Paula e pesquisar quartzo e associados no lugar denominadO,
Córrego do Gambá, distrito de Pancas, município de Colatina, do Estado do
Espírito Santo, numa área de sessenta e oito hectares e vinte ares (68,20 ha),
delimitada por um retângulo· tendo Um vértice à distância de duzentos e se·
tenta metros (270 m), no rumo magnético setenta e sete graus e trinta mi-_
nutos nordeste (77° 30' NE), da barra -do córrego do José Ferreira, na .margem direita do córrego do Gambá, e os. lados que partem dêsse vértice com
·os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e cem metros, (1.100 m),
oitenta graus sudeste (80° SE) ~ seiscentos. e vinte metros (620 m)., dez graus
sudoeste (10° SW). ·
·
·
Art. 2.0 Esta autorizaÇão é .outorgada nos têrmos estab~lecidos no Código de Minas.
Art. ,3.0 O título da autorização de pesquisa .que S?rá uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e noventa cruzeiros (Cr$ 690,00)
e será tranScrito ·no livro próprio da Divisão de Fomento da ProduçãO Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as d~sposições em contrá'r~o.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1944, 123.0 da Independência e. 56.0 da
:República.
GETULIO VARGAS.

)oão Maurício de Medeiroo.

DECRETO N. 0 15. 795

DE

7 riE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidadão 'brasileiro LÚcio de Freitas Maia a ·pesquisar quartzo no
município de Sento Sé, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o. artigo 74. letra a, da· Constituição, e nos ~êrmos do Decreto-lei r:Í. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Lúcio de Freitas Maia a
pêsquisar quartzo numa área de duz~ntos e sessenta e nove hectares, sessenta
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e três ares ·e setenta centiares (269,63.70 ha), situada no lugar denominado'
Mimoso, distrito de Ouro. Branco do município de Sento Sé, dp EstaQo da
Bahia e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a' dois mil metros
(2.000 m), rumo vinte graus noroeste (20° NW), magnético do canto extremo leste (E), da casa de Claudemiro· JatObá e os lados que partem dêsSe
vértice com dois mil metros (2 .000 m), rumo vinte graus noroeste· (20° NW)
magnêtico; mil e. quinhentos metros (1-.500 m), e rumo quarenta e quatro
graus nordeste (44° NE) magnético,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art..' 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de dois mil e setecentos cruzeiros (Cr$
2, 700,00) e· será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Jarieiro, 7 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Rêpública.
GETULIO VARGAS,

João Maurício de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.796 -

DE

7 DE

JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Fortunato Ferreira Campos a pesquisar mica
e associados no trJUnicípio de Itaperunà, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da R~pública, usando da atribuição que lhe conferê o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 ,--'1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Fortunato Ferreira Campos
a pesquisar mica- e associados numa área de trinta e um hectares, oitenta e
seis ares e vinte centiares {31,8620 ha) situada' no imóvel denominado
Monte Verde, distrito de gPorciúncula do município de ltaperun2, do Estado
do Rio de JaneirO e delimitada por utn hexágono tendo um- vértice a novecentos e noventa metros (990 m), rumo vinte e oito graus nordeste
(28° NE) magnético, da foz do córrego Perdido afluente do ribeirão Gaspar
e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento ~ sessenta metros ( 160 m) e oitenta e sete graus su~
deste (87~ SE), qui1,1hentos e noventa metros (59Q, m) e trêS graus sudoeste (3° SW), trezentos e- oitenta e dois metros' (382 m) e oitenta e
sete graus noroeste (87 NW), n:til e dez metros (1.010 m) e três graus
nordeste, duzentos e vinte .e dois metros (222 m) e oitenta e sete grauS sudeste (87° SE), qUatrocentos e vinte metros (420 m) e três graus sudoeste (3° SW).
Art. 2.0 Esta autorizacão é outorgada nos têrmos eStabelecidos no Código de Minas.
Art. _3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autê~
tica dês te Decreto, pagará a taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$
320,00) e será tr~nscrito' no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro~
dução Mineral do Ministét;io da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições e~ contrário.
Rio de JaneirO, 7 de Junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
República.
UETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
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"DECRETO N. 0 15.797 -

DE

8

DE JUNHO DE·

1944

Desapropria, para_ fins de utilidade pública, imóveis na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná
. O Presidente da República, usando . da atribuição que lhe confere o
art. 74,. letra a, da ConstitUição e de conformida_de com os arts. 2.0 § 2.0
5. 0 ~e 6.0 letras a, b e n, do .Df:!creto-lei n. 0 3.365, de 21 de j_unho de 1941,
deCreta:
Art. 1.° Fic9.in desaprop.riados, por utilidade pública, e declarada a mgência dessa desapropriação pa:ra o fim previsto no art, 15 do Decreto-lei
n.O 3. 365, de 1941, os terrenos, ·inclusive benfeitorias neles eXistentes, situados· na "Colônia Afonso Pena", cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
cOra a área aproximada de 5. ~54. 500 metros quadradOs, compreendida na
poligonal indicada pelas letras A a P da planta que com êste baixa, assinada
pelo Diretor de Obras do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.0 Destinam-se esses imóv.eis à consti"ução da Base Aérea. de
Curitiba.
Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar a desapropriação dé que trata o a"rt. ,1.0 , pela for'ma indicada no àrt. 10 do Decreto-lei n.0 3.365; de. 2~ de junho de 1941.
Art. 4.0 A despesa· com a presente· desapropriação correrá parte à
conta dos recursos previstos na subconsignação 04-04 ..,..... ·desapropriação e
aquisição de imóveiS, - tabela 3 - Ministério da Aeronáutica, do Decretolei n. 0 6. 145, de 29 dé dezembro de 1943, e parte pelo Decreto-lei n.0 5.609-A,
de 22 de junho de f943, revigorado para o corrente exercício Pelo de número 6.172-A, de 6-de janeiro de 1944.
Rio. de Janeiro, 8 de junl;w de 1944, 123. 0 da Independência 'e 56.0 da
República·;-.
GETULIO VARGAS,

]oa9uim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N .0 15. 798 -

DE

8

DE JUNHO DE

1944

Autoriza Yado!Iah Azodi, r;atural do Irã, a adquirir fração· ideal do doriútrio
útil de terreno de ma!inha, situ8.do no Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conferé o
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em :Vista o disposto na letra b
art. 18 do Decreto-lei n. 0 3.438, de 17 de julho de 1941, e no_§ 1.0 do
tigo 24 do· meSmo Decreto-lei, combinadO com o árt, 6.0 do Decreto-lei
mero 5.666, d.e 15 de julho de 1943, decreta:

ardo
arnú-

Art, 1.0 Fica o senhor Yadollah Azodi, natural do Irã, autorizado a adquirir uma fração. ideal do domínio útil do terreno de marinha que corresponder
ao apartamento ,n.0 201 do Edifício Residência, situado na Avenida Rui BarbOsa· n. 0 300, nesta -Capital.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
·Art. 3. 0 ~Revogam.:·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,. 8 cÍe
RePública.

junh~·

de 1944, 123.0 da, Iiidependência e 56.0 da
GETULIO V A..~G,AS.

A. de Souza Costa.
Imprensa. Nacional -
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FAZENDA Decreto de 8 de junho de 1944 -
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15.800 -

-
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3
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10
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10

15.804
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11

15,805 -

FAZENDA Decreto de 8 de junho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Gomes da Mata a
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11

15.806

FAZENDA Decreto de 9 de junho 'de 1944 Suprime cargos extintos - Pub. D. O. 12-6-44 .....

11

15.807

AGRICULTURA - Decreto de 9 -.de junho de 1944 Suprime cargcs extintos Pub. D. O. 12-6-44

12

GUERRA Decreto de 9 de junho de 1944 Declara c~ utilidade pública a desapropriação de imóveis
em Fo~·ü.lleza, Estado do Ceará, para instalação do Es~
belecimento de Subsistência da lO/* Região Militar
. - Pub. D. O. 12-6-44 .......................•

12

15.803 -

15.808

!V

ÍNDI'CE
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dá ·outras providências Pub. D. O. 12-6-44. . . .

16

15,811 -

GUERRA Decreta· de 9 de juti.ho de 1944 Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordi-

nária de Extranumerário-mensalista da Escola do Estado Maior do Exército, do Ministério da Guerra Pub.· D. O. 12-6-44.
. .. , . . . . . . . .
15.812

15.813 -

15~814

-

15.815

15.816

GUERRA Decreto de 9 de junho de 1944 Altera, se maume:rÍto de despesa, as Tabelas Nuinéricas,
Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista
da Diretoria de Saúde do Exército, do Ministério da
Guerra Pub. D. O. 12-6-44
GUERRA Decreto de 9 de junho de 1944 Altera a Tabela Numérica Ordinária de Etxranumeráriomensalista da Fábrica de Juiz de Fora, do . Ministério
da Gi.téri:'a Pub. D. O. 12-6-44 . . .

16

16

17

EDUCAÇÃO - Decreto de 9 de junho de 1944 - Cria
função na Tabela Numérica Ordinária de E"1:ranumerário-mensalista do Instituto Nacional de Puericultura,
do Ministério da Educação e Saúde, e dá outras providências- Pub. D. ·o. 12-6-44
.. .

20

EDUCAÇÃO Di:!~reto de 9 de junho de 1944 Cria função na Tabela Numérica Ordlnária de Extranum.erário-mensalista da Faculdade de Medicina de
Pôrto Alegre, do Ministério da Educação e Saúde, e dá
outras providências Pu. D. O. 12-6-44. . ·

20

FAZENPA Decreto de 9 de junho de 1944 prime cargos extintos Pu. D. O. 1,0-6-44 .

Su-

15.817- FAZENDA Decreto de 12 de junho de 1944
Inclui sob os efeitos do Decreto-lei n. 0 4. 166, de 11
de março de 1942, para o fim de ~er liquidada, a firma
"Inca" Indústria e Comércio de Adubos Limitada,
com. sede na Capital do Estado de São Paulo Pub.
D. O. 14·6-44

21

21

15.818 -

JUSTIÇA Decreto de 12 de junho de 1944 Alterá a lotação numérica das ~epartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar --do Ministério da
JUstiça e Negócios Interiores - Pub. D. O. --'--- 14-6-44-

22

15.819 -

GUERRA - Decreto de 12 de junho de 1944 · - Cria
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Inspetoria do 1. 0 Grupo de Regiões Militares,
do Ministério da Guerra, e dá outras providências Pu. D. O. 14-6-44

23

15.820

VIAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944 -- Suprime cargos 'extintos Pu. D. O.
14-5-44 ..... .

.23

15.821

VIAÇÃO -- Decreto de 12 de junho de 1944 Suprime cargos e'xtintos Pub. D. O.
14-6-44 ..

24
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15.822 -

VIAÇÃO
Decreto de 12 de junho de 1944 Suprime cargo extinto Pub. D. O. 14-6-44. .

15. 823 -

V~AÇÃO (J- Decreto de

pnme cargos extintos

12 de junho de 1944 SuPub. D. O. - - 14-6-44.

15.824 -VIAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944
prime cargos extintos - Pu. D. O. 14-6-44

15.827 15.828 -

15. 829 -

25

Su-

25

15.825 ·_ VIAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944
Suprime cargos extintos Pu. D. O.
14-6-44.....
15. 826 -

24

26

VIAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944 -'------- Suprime cargo extinto - Pu. D. O. 14-6-44 . . . . .

26

VIAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944 Suprime cargos extintos Pub. D. O.
14-6-44.

26

AVIAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944 Suprime cargo extinto Pu h. D. O. 14-6-44.. . . . .

2-7

VIAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944 prime cargos extintos
Pub .. D.O. 14-6-44..

27

Su-

EDUCAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944
Exting·ue ·cargo excedente - Pub. D. O. 14-644.

28

EDUCAÇÃO Decreto ele 12 de. junho de 1944
Extingue cargos excedentes Pub. D. O. 14-6-44

28

EDUCAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944
E:...---tingue cargo excedente
Pub. D. O. -'- 14-6-44.

29

EDUCAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944
Extingue cmgos excedentes -- Pub. D. O. - 14-6-44.

29

EDUCAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944 Extingue cargos excedent,es
Pub. D. O.
14-6-44
Rep. D. O. 15-6-44 . . . . . . . . . . . .

30

~

EDUCAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944
Extit!gue cargo excedente ~ Pub. D. O. - 14-6-44

30

15.836

EDUCAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944 Extingue cargos excedentes Pub. D. O. 14-6-44

30

15.837 -

EDUCAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944 Extingue cargo excedente
Pub. D. O. 14-6-44

31

EDUCAÇÃO Decreto de 12 de junho de 1944 Extingue cargo excedente Pub. D. O. 14-6-44

31

AERONÁUTICA Decreto de 13 de junho de 1944
Declara de utilidade pública, para desapropriação,
imóvel necessano a instslaçêes militares, em Uberaba,
Estado de Minas Ge.-ais Pub. D. O. 15-6-44

32

AERONÁUTICA Decreto de 13 de junho de 1944
Declara de utilidade pública, para desapropriação,
imóveis necessários a obras de defesa nacional, em Maceió, Estado de Alagoas Pub. D . O. --;- 15-6-44 ....

32

15. 830 15.831 -

15. 832 -

15.833 15.834 -

15. 835 -

15.838
15. 839 -

~

15.840

ÍNDICE

15.841

GUERRA - Decreto de 13 de junho de 1944 - Suprime a Tabela Numérica Ordinár,ia de Extranumeráriomensalista do Quartel General da 14.a- Divisão de Infantaria e cria a da 2P Brigada de Infantaria da 7 .a.
Divisão de Infantaria, ambas do Ministério da GuerraPub. D. O. 15-6-4-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Decreto de 14 de junho de 1944 - Autoriza
brasileiro Cosmo Giovanni Scattone a lavrar
argila silicosa e associados no município de
do Esmôo de São Paulo
Pub. D. O. -

o cidadão
jazida de
Guarulhos,
17-6-44..

33

Decreto de 14 de junho de 1944 Autoriza a Sociedade Carbonífera Bôa Vista Limitada a lavrar jazida
de carvão mineral no município de Cresciuma, do Estado de Santa Catarina Não foi publicado ainda no
D. O. _por falta de pagamento

34

AGRICULTURA Decreto de 14 de jnnho de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Alberto Loiola a
lavrar jazida de bauxit8. e associados no município de
Águ,as da Prata, do Estado de São Paulo - Pub. D. O.
17-6-44
... - .. -.
. . -. ·-- .. - ---.-.--.---

34-

AGRICULTURA Decreto de 14 de junho de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Otávio Valdetaro Coimbra a lavrar jazida de caulim, miCa e associados no município .de Juiz de Fóra do Estado de Minas Gerais Pub. D. O. 17-6-44 .. .
. .. .. .. .

35

AGRICULTURA Decreto de 14 de junho de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Luís Holanda Montenegro a lavrar jasida de magt!esita e associados no município de Iguatú, do Estado do Cea1·á ~ Pub. D . O .
17-6-44 ........................

36

AGRICULTURA Decreto de 14 de junho de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Vilela de
Carvalho a pesquisar ni.inério de zircônio no município
de Águas da Prata do Estado de São Paulo Pub.
D. O. 17-6-44 ...... _
.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .

37

AGRICULTURA Decreto de 14 de junho de 1941
- Autoriza o. cidadão brasileiro Hasso Affried Weiszflog
a pesquisar minério de ferro, calcáreo, caulim e associados no município de Juquerí, do Estado de São Paulo __:_ Pub. D. O. 17-6-44 . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..

38

15.849- AGRGICULTURA -Decreto de 14 de junho de· 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Alexandre Ribeiro de
Sousa a pesquisar mica e associados no muniCípio de
Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais Pub.
D. O. 17-6-44 . , .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..

38

15.842 -

15.843 -

15.844 -

15.845 -

15.846 -

15.847 -

15.848 -

15.850 -

AGRICULTURA- Decreto de 14 de junho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Leopoldo Morais a pesquisar mica e associados no município de Conselheiro
Pena, do Estado de Minas Gerais Pub. D. O. 19-6-44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39
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15.851- AG~ICULTURA Decreto de 14 de junhO de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Alberto Façanha Sá a
pesquisar quartzo, berilo, ambligonita, tantalita, colum~
bita, cassiterita e associ~dos no município de Cascavel,
no Estado do Ceará Pub. D. O. 19~6~44 ... , .
15.852- AGRICULTURA--- Dec::eto de 14 de junho de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Aníbal Goncalves de
Oliveira a pesquisar_ minério de cobre no mu~icípio do
Senhm: do Bonfim, do Estado da Bahia Pub. D. O.

39

19-6-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .

4o

15.853- AGRICULTURA -- Decreto de 14 de junho de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Natalino Sousa Conceição a pesquisar quartzo e pedras coradas no município de Ca:riacica, do Estado do Espírito Santo - Pub.
D. O. 19-6-14
............................

41

-

15.854

FAZENDA -_.Decreto de -14 qe junho de 1944 - Altera as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar
de Extranumerário-mensalista da Contadoria Geral da
República e Contadorias Secionais, do Ministério da
Fazenda, e dá outras providências Pub. D. O. :,__

19-6-44. . . . . .

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

41

Decreto de 15 de junho de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Albino 'Weirich a comprar pedras precios-as Não f o :i. publicado ainda no
D. O .. por falta de par;amento ..............

53

15.855 -AGRICULTURA -

15.856

VIAÇÃO- Decreto de 16 de junho de 1944

15.857

VIAÇÃO -

prime cargo extinto -

Pub.

D.

o.

-

19-6-44

-

Su-

Decreto de 16 de junho de 1944 Su~
prime cargos extintos Pub. D. o. - 19-6-44 ..... ·.
Decreto de 16 de junho de 1944 Suprime cargos extintos
Pub .D. o. 19-6-44 ....

53
53

15.858

VIAÇÃO -

15.859

VIAÇÃO

SuDecreto de 16 de junho de 1944
prime cargos extintos
Pub .D. o. 19-6-44 ....

54

15.860

SuDecreto de 16 de junho de 1944 19-6-44 ..
prime cargo extinto Pub. D. o.

55

15.861

VIAÇÃO -

SuDecreto de 16 de junho de 1944 Pub. D. o.
19-6-44 .....
prime cargos extintos

55

15.862

VIAÇÃO - Decreto de 16 de junho de 1944 - SuPub. D. o.
19-6-44.
prime cargos extintos

55

15. 863 -

VIAÇÃO -

-

-

-

54

VIAÇÃO -

Decreto de 16 de junho de 1944
Su19~6·44 .....
Pub. D. o.
prime cargos extintos

56

15.864- GUERRA Decreto de 16 de junho de 1944 Declara de utilidade pública a desapropriação de imóveis,
para a construção do Hospital Militar de Livramento
Pub. D. 0. 19~6-44
.........

56

15. 865

-

EDUCAÇÃO Decreto .de 19 de junho de 1944 Cria funcão na Tabela Numérica Ordinária de Extra~
nmnerári;~mensalista da Faculdade Nacional de Me~
dicina, do Ministério da Educação e Saúde,, e dá outras
provdiéncias - "Pub. D. O. 21~6-44 . . . . . . . . . . . .

57

Vli!

ÍNDI'CE

15.866- EDUCAÇÃO Decreto de '19 de junho ·de 1944 Cria funcões na Tabela Numé"ricà Ordinária de Exrtanumerário-~ensalista da Divisão do Pessoal do- Ministério
da Educação e Saúde - Pub. D. O. - 21-6-44 . . . . . . . .

57

15.867 -VIAÇÃO -Decreto de 19 de junho de 1944 Autori;;~a Carlos Grandi, _concessionário do serviço público de
eletricidade de Imbarie, 3. 0 distrito do município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, a instalar
uma sub-estação de tensão

58

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
15.868 -VIAÇÃO - Decreto de 19 de junho de 1944 - Aprovado
projetos e orçamentos para_ obras no pôrto da Bahia

58

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta d2 pagamento.

15.869 -

~ Decreto de 19 de junho de 1944 Declara dEi utilidade públit:a t~nenos e beu.feitorias n'ecessários
à Companhia Mogiana de Estradas de Ferro Pub.
D. 0:_, 3-7-44 . . . . .
..........................

58

15.870 -

VIAÇÃO ~ Decreto de 20 de 'junho de 1944 Aprova, com modificações, os estatutos da Companhia Nacional de Seguros .Aliança de Minas Gerais, bem corno o aumento de cilpital e alteração da denominação social ~.

59

VIAÇÃO

Não Íoi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

15.871 ~AGRICULTURA·- Decreto de 21 de junho de 1944Autoriza o Cidadão brasileiro Sebastião. Rodrigues dos
Santos a pesquisar dü1mante e associados no município de
Serro, do Estado de ·Min.as Gerais Pub. D. O. -

26-6-44
15.872 -

..........

. .......................•

59

AGRICULTURA - Decreto de 21 de junho de 1944 Autoriza o cidadão bn:sil.dro Franci5CO Ribeiro de Carvalho a pesquisar cassiterita. e associados no município de São
João dei Rei, do Estado de Minas Pub. D. O.

22-6-44
15.873- AGRICULTURA -·Decreto
Autoriza o cidadão brs.sileiro
pesquisar cianita, oilimanita,
ciados no município de Nova
nas Gerais Pub. D. O. -

......... : ........ .

. -,

59

de 21 de junho de 1944
Antônio Brandão Júnior. a
minério de estanho e assoResende, do Estado de Mi-

26-6-44 ..

60

15.874 --AGRICULTURA- Decreto de 21 de junho de 1944Autoriza o cidadão- brasileiro Mário Barreto dos Reis a
pesquis:;J.r quartzo e associados no município de Granja,
do Estado do Ceará- Pub. D. O . - 26-6-44..... .. .

61

15.875- AGRICULTURA- Decreto de 21 de junho de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Cecília Ferre~ra de Oliveira a pesquisar quartzo e pedras coradas no município de
Teófilo Otônio, do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O.
26-6-44
.............. ,

62

15.876- VIAÇÃO -

Decreto de 21 de junho de .1944- Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Bueno MOnteiro a pesquisar minérios de chumbo, .zinco e associados no. município de Cerro Azul, do Estado do Paraná - Pub. D. O.

-

26-6-44 . " - " ' " ' - " - " " " ' " " ' " " " " - ... - '

62
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IX

AGRICULTURA - Decreto ·de 21 de junho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Deobaldino de Pinho Tavares
a pesquisar pedras coradas, águas marinhas, berilo, ametista
e turmalina no município de Sabinópolis, do ·Estado de
Minas Gerais -- Pub. D. O. - 26-6-44

6.3

15.878- AGRICULTURA- Decreto de 21 de junho de 1944Retifica o art. 1. 0 do Decreto n. 0 9. 874, de 7 de junho
de 1942 -Pub. D. O . - 26-6-44· .. :..................

64

15.879- AGRICULTURA- Decreto de 21 d ejunho de 1944Autoriza o cidadfio brasileiro Guilherme Bessa d'Oliveira a pesquisar diamante e carbonado no município· de Marabá, do Estado do Pará - Pub. D. O. - 26-6-44

64

15.880- AGRICULTURA- Decreto de 21 de junho de 1944Autoriza o cidadão brasileiro José Cândido de Cerqueira
Leite a pesquisar bauxita, zircônio e associados no município de Poços de Caldas, do Estado de Minas Gerais
Pub. D. O. - 26-644 . .
.................

65

15.877

i

AGRICULTURA·- Decreto de 21 d ejunho de 1944
Autoriza os cidadãos brasileiros Adernar Spinola ·Dias e
Rita Spinola Dias a pesquisar águas minerais, termais e gazosas: ,no município de Bofete, do Estado de São Paulo
Pub. D. O. 26-6-44 . . .
........

66

15.882 ·_AGRICULTURA-- Decr8to de 21 de junho de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Manuel da Silveira Brum a
pesquisar mica e associados no m-:.1nicípi.o de Tombos, do
Est9.do d~ Minas Ger<Üs - P1.1b. D. O. ----'- -26-5-44

67

15.883- AGRICULTURA-. Decreto de 21 de ,jUnho de 1944
Autoriza o cidadão brasi!eiro João Rabelo Junqueira a pesquisar minério de zircônio no :município de Andradas, do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. - 26-6-44 . .

68

15.881

15.884 -

AGRICULTURA - Decreto C:e 21 de junho de 1944 Autoriza n sociedõ.de de mineração Empr&sa de Caulim
Ltda. a pesquissr argila e associados r.o m',micipio de
São Gonçalo, do Estado do Rio de Janeiro - Pub. D. O.

-

26-6-44 . .

68

15.885 -AGRICULTURA- Decreto de 21 de junho de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro V <tlentin Cu!pi a pesquisar
cald.reo e· associados no município de Cêrro Azul, do Estado do Pan:má - Pub. D. O. - 26-6-44

69

15.886- AGRICULTURA- Decreto de 21 de junho de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Davi Wille Lupion a· pesquisar carvão mineral e associados no m<;.nicípio de Toml'lzina, do Estado do Paraná - Pub. D. O. - 26-6-44 . .

70

15.887 -AGRICULTURA- Decreto de 21 de junho de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Lafayette Herrriínio de Freitas a pesquisar caulim no município de Mogi das Cruzes,
do Estado de São Paulo - Pub. D. O. - 26-6-44

71

15.888 -AGRICULTURA- Decreto de 21 de junho de 1944-Autoriza o cidadão brasileiro Edmundo Martins a pesquisar grafita, pedras coradas, mica e associados, no município de Resplendor, do Estado de Minas Gerais Pub. D. O. 26-6-44 ..................... , . . . . . ..

71

X
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15.889

AGRICULTURA - Decreto de 21 de junho de 1944 A_utoriza o cidadão brasileiro Joaquim Codeço Osório a
pesquisar pedras coradas no município de Sabinópolis,
do Estado de Minas Gerais - Pub. D . O. - 26~6~44 ..

72

15.890 -

AGRICULTURA - Decreto de 21 de junho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Filinto de Sousa a pesquisar pedras coradas, quartzo e associados no município de
Urandi; do Estado da Bahia- Pub. D .. O. - 26-6A4 . .

73

15.891

AGRICULTURA -Decreto de 21 de junho de 1944 Autoriza o, cidadão brasileiro José Rabelo Junqueira a
pesquisar minério de zircônio no município de Andradas,
do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. - 26-6-44 ..

73

15.892 -AGRICULTURA- Decreto de 21 de junho de 1944Autoriza o cidadão brasileiro José Cândido de Cerqueira
Leite a pesquisar minério de zircônio, bauxita e associa~
dos no município de Poços de Caldas do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. - 26-6-44 . . . . . . . . . . . . . . . .

74

15.893 -

AGRICULTURA -Decreto de 21 de junho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Teodósio Herculano da Costa
a pesquisar mica e assoéiados no município de Caratinga,
do Estado de Minas Gerais - Pub. D. O. - 26-6-44 . .

75

15.894 -

AGRICULTURA- Decreto
Autoriza o c~dadão brasileiro
pesquisar salitre no município
do do Paraná - Pub. D. O.

de 21 de junho de 1944 Moisés Lupion de Troya a
de Venceslau Braz, do-Esta- 26-6-44 . . . . . . . . . . . . . .

75

15.895 -

AGRICULTURA- Decreto de 21 de junho de 1944 Auotriza o cidadão brasileiro Elbert Pimenta a pesquisar
serpentinito no município de Mateus Leme, do Estado
de MinaS Gerais - Pub. D. O. - 26-6-44 . . . . . . . . . . . .

76

15.896 -

AGRICULTURA- Decreto de 21 de junho de .1944 Autoriza o cidadão brasileiro César Galvão de Azevedo a
pesquisar caulim e associados no município de Juqueri, do
Estado de São Paulo - Pub. D. O. - 26-6-44 , . . . . .

77

15.897- AGRICULTURA- Autoriza a Companhia Central Elétrica de Icem a construir· no município de Frutal, Estado
de Minas Gerais, um pro~ongamento da linha de transmissão que atravessa a ponte "Mendonça· Lima", sôbi-e
rio Grande ... , ... , . , ..... , ........... , . . . .

77

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,
15.898 -EXTERIOR Decreto de 22 de junho de 1944 Promulga o Convênio Cultural entre o Brasil e .o Chile, firmado em Santiago do Chile, a 18 de novembro de 1941
- Pub. D. O. - 28-6-44 .................. .

77

15.899 -FAZENDA- Decreto de 22 de junho de 1944·- Exclui
dos efeitos do Decreto-lei n. 0 4.166, de 11 de março de
1942, as entidades que menciona - Pub. D. O. - 24-6-44

82

15.900 -

AGRICULTURA - TRABALHO - Decreto de 22 de
junho de 194-4 - Determina medidas de emergência, tendentes à redução do consumo de energia· elétrica, na cidade de Belém, cpaital do Estado do Pará - Pub. D. O.
24-6-44
-

82
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15. 901 -- JUCTIÇA - Decreto ~e 22 de junho de 1944 - Dispõe
sôbre as Tabelas Numéricas de E}:tranumerárià-mensa.:
lista do Serviço de Assistência a Menores, do Ministério da Justiça e Negócio. Interiores Pub. D. O, 27-6-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1944
SEGUNDA PARTE
DECRETO N. 0 15. 799 -

DE

8

DE JUNHO DE

1944

Autoriza a Senhora Chokat Khochneviss, natural do Irã, a adquirir fração ideal
do domínio útil de terreno de marinha, situado no Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo' 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto na letra b
art. 18 do Decreto-lei n. 0 ·3 .438, de 17 de julho de 1941, e no § 1.0 do
tigo 24 do niesmo Decreto-lei, combinado com o art. 6.0 do Decreto-lei
mero 5.666, de 15 de julho de 1943, decreta:

ardo
arnú-

Art. 1.° Fica a Senhora Chokat Khochneviss, natural do Irã, autórizada a
adquirir uma fração ideal do domínio útil do terreno de marinha que corresponder ao apartamento n. 0 601 do Edifício Residência, situado na Avenida
Rui Barbosa n. 0 300, nesta Capital.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de jur;tho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa .

DECRETO N. 0 15.800 -

DE

8

DE JUN.Ç-10 DE

1944

Expede Regulamento para execução do Decreto-lei n. 0 6. 225, de 24 de janeiro
de 1944
O Pr~sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento que com êste baixa, asSinado pelo
Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, para execução do Decreto-lei
n. 0 6. 225,· de 24 de janeiro de -1944, que dispõe sôbre "Certificados de Equipamento" e "Depósitos de Garantia".
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Art. 2.0 :Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1944, Ü3.0 da Independência, e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A~ de Souza Costa,

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N." 15.300,
DE 8 DE JUNHO DE 1944
I
DOS CERTIFICADOS DE EQUIPAMENTO

Art.' L Os "certificados de· Equipamento", com garantia de prioridade
de importação, serão emitidos pelo Banco do Brasil S. A. , com a responsabilidade do Govêrno Federal, e entregues às emprêsas que, para seu aparelhamento, desejarem adquirir m~quinas e utensílios no estrangeiro.
Parágrafo único. Além das emprêsas, têrmo que nêste Regulamento
abrange tôdas as entidades consideradas como "pessoas jurídicas" na legislação
do Impôsto de Renda, estão compreendidos os agricultores que por intermédio
de cooperativas desejarem adquirir máquinas para a agricultura.
0

Art. 2.0 O Banco do Brasil S.A. responsabiliza-se pela entrega de cambÍais na data em que o p_ortador do certificado .de equipamento efetuar a
'importação,
§ 1.0 O adquirente do certificado de equipamento poderá indicar, ante<cipadamente, a moed,a por intermédio da qual pretende realizar a importação.
§ 2.0 Se o adquirente do certificado de equipamento julgar de conveniência poderá fechar o câmbio na data da obtenção do certificado.
Art. 3.0 É o Banco do Brasil S.A. autorizado a registrar créditos em
n:oeda estrang~ira, em nome dos 'titul<>.res dos certificados.
Art. 4;0 O Banco do Brasil S.A. pod'erá emitir certificados de equipamento em favor de emprêsas que não estejam sujeitas ao impôsto sôbre lucros extraordinários, ;ou que desejem adquirir os certificados em quantia superior à indicada na ~otificação ·expedida pela Divisão do Impôsto de Renda.
Art. 5.0 Os certificados de equipa~ento são nominativos e intransferíveis e renderão juros anuais· de três por cento (3o/o) pagos pelo Banco do
Brasil S.A., por _conta do Govêrno Federal.
Parágrafo única" .. A ihtransferibilidade não abrange os casos de dissolução
de· sociedad.e por motivo de falência ou outro qualquer, de transferência do
acervo da emprêsa a outra firma ou de sucessão "causa-mortis".
I!
DOS DEPÓSITOS DE GARANTIA

Art. 6.0 O Banco do .Brasil S. A. receberá importâncias das emprêsas,
sob a denominação de "Depósitos de Garantia" mediante notificação da Divisão do Im:Pôsto de Renda.
Art. 7.0 Os depósitos de garantia renderão juros anuais de três por cerito
(3%) pagos pelo Banco do Brasil S.A., por co"nta do Govêrno Federal.
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III
DA DISPONIBILIDADE DOS CERTIFICADOS DE EQUIPAMENTO E DE DEPÓSITOS
DE GARANTIA

Art. 8.0 Os depósitos' de garantia poderão ser liberados, ·antes de 1 de
janeiro de 1946, para cobrir prejuízos, nos tê'rmos dos Decretoswleis ns.O 6.224
e 6.225, ambGs de 24 de janeiro de 1944.
~
Art. 9.0 Os certificados de equipamento e os depósitos de garantia, destinados a investimentos no país; serão liberados antecipadamente para a realização de empreendimentos de reconhecida utilidade.
'·
Art. 10. São considerados. de utilidade, mediante exame a ser feito
pela ComiSsão de Investimento~ de que trata o Decretowlei n.O 6. 567, de 8 de
junho de 1944, os -investimentos· realizados nas seguirÍtes condições:
a) obras em relação as quais existem medidas ou providências que evidenciem O empenho do Govêrno em sua imediata realização;
b) empreendimentos relacionados com a produção de cOmbustíveis, melhoria das condições de tJ;ansporte ou a'rmazenamento de gêneros alimenticioS; .
c) empreendimentos destinados à exportação de material estratégico ou
de 11le"U fornecimento às Fôrças· Armadas;
d) empreendimentos relativos à produção com matérias primas nacionais
desde que seja, reconhecida a possibilidade dessa produção subsistir no apósguerra, sem regalias especiais.
"
Art. 11. O levantamento total ou da metade dos depósitos de garantia
antes do prazo fixado no art. 8.0 dêste Regulamento, poderá realizar~se mediante o correspondente pagamento do impôsto sôbre lucros extraordinários,
caso em que o depositante não terá direito aos juros estabelecidos no artigo 7. 0 dêste Regulamento, inclusive os já recebidos.
Parágrafo único. Verificada a hipótese dêste artigo, a importância de
juros recebidos será . deduzida da soma a restituir e creditada ao Tesouro
Nacional na conta "Receita da União",

IV
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 12. São reciprocamente conversíveis a pedido do respectivo titular,
as somas correspondentes aà Certificado de Equipamento e. Depósitos de
Garantia.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1944. DECRETO N.O 15.801

~ DE

A. de Souza Costa.
8 DE JUNHO DE 1944

Apwva os estatutos da "Fundação Abrigo do Cristo Redentor"
O Presidente da República, usando da autorização que lhe coní'ere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 1.0 da
art. 2. 0 do Decreto~lei n. 0 5. 760, de 19 de agôsto de 1943, decreta:

Art. 1.0 Ficam aprovados os estatutos da "Fundação Abrigo do Cristo
Redentor", que com êste baixam,
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULI'? VARGAS.
A. de Souza Costa,
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Estatutos da Fundação Abrigo do Cristo Redentor -- Elaborados pela Sociedade Civil "Abrigo do Cristo Redentor",
de acôrdo com o item V ela escritura pública em que a
União instituiu dita Fundação, lavrada em 13 de janeiro
de 1944, no Cartório do 18." Ofício desta CapitaL
FUNDAÇÃO ABRIGO DO CRISTO REDENTOR
CAPÍTULO I
DA FUNDAÇÃO, SUA SEDE, DURlç:ÃO E FINS.
0

Art. 1.
A "Fundação Abrigo do Cristo Redentor", pessoa jurídica de
direito privado, instituída pela Govêrno Federal, em virtude do Decreto-lei
0
n. 5. 760, de 19 ·de agôsto de 1943, e em sucessão à sociedade civil "Abrigo
do Cristo Redentor'', terá sua sede na Capital Federal e durará por prazo indeferminado. A União Federal não responde subsidiàriamente pelas obrigações, qualquer que seja o seu titulo, contraídas, quer pela Fundação, quer por
seus administradores, ainda que resultantes de atos ou contratos aprovados
pela Junta de Contrôle.
Art. 2.0 • i} Fundação Abrigo do Cristo Redentor tem como finalidade
primordial promover :
a) Assistência religiosa, moral e material aos mendigos, independentemente de nacionalidade, crença, côr, sexo, idade, estado civil e saúde;
b) assistência religiosa, moral, material e educativa' ao menor, especialmente. ao desamparado .

Art. 3. 0
Para a consecução de seus fins, a Fundação Abrigo do Cristo
Redentor manterá no Distrito Federal e nos Estados da União, ahrigos e colônias. de reeducação para mendigos, p!.!piiagens e escolas primárias para crianças ; escolás profissionais e colônias de trabalhos para adolescentes de ambos
os sexos, contando, para isso deSde já com os seguintes eetabelecimentos :
Abrigo do Cristo Redentor, à Avenida dos Democráticos n. 0 392 ; Instituto
Profissional Getúlio Vargas, à rua Leopoldo BulhÕ~% n. 0 1. 816; Escola Técnica
Darcí Vargas, na Ilha da Marambàía, e Escola Agro-Pecuária Presidente
Vargas, em Sta. C'ruz.
o

Ait:. 4. 0
Para ampliar o âmbito de sua atividade, a Fundaç.ão poderá
criar outras instituições ou entrar em entendimento com os poderes públicos
para a· execução de obras ou prestação de serviço de assistência social, dentro
de sua finalidade.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO

1 -

órgãos administrativos

Art. 5.0 São declaradOs Presidentes honorários da Fundação Abrigo do
Cristo Redentor, o Exmo. Sr. Presidente da República Dr. Getúlio Dorneles
Vargas e o Arcebispo do Rio de Janeiro.
Art. 6.o A administração da Fundação Abrigo do Cristo Redentor contará com os seguintes Órgãos :
a) Conselho administrativo, composto de um presidente e um secretário
e constituído pelas pessoas que fizeram parte da última Diretoria da sociedade
do mesmo nome, dos que forerri, posteriormente, admitidos como membros
dêsse Conselho e os que aprovarem êste estatuto ;
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b) Conselho de Amparo à
composto de :

Infân~ia,

Enfermos e Velhice Desamparadas,

Presidente
Vice-Presidente
1. Secretário
5 Conselheiros
c) Conselho
posto de :

de

Ensino

Profissional

a

menores

desamparados

com-

Presidente
Vice-Presidente
Secretáric
5 Conselheiros
d)

Provedoria, composta dos seguintes membros
Provedor
Superintendente Geral
Superintendente Religioso
Superintendente Financeiro
.-Superintendente de Organização Industrial
Secrett-rio Geral
1.0 e 2.0 Secretários
Tesoureiro Geral
1.0 e 2.0 Tesoureiros

Parágrafo umco.
A administração será fiscalizada por uma junta de
-contrôle, integrada por 3 membros, nomeados de acôrdo com o art. 3.o § 2.o
do Decreto-lei n. 0 5. 760, de ·19 de agôsto de 1943.

2 -

Conselho Administrativo

Art. 7.0 Poderão ser_ admitidos como membros do Conselho Administrativo, p'essoas de notória e comprovada vocação para a assist&ncia social, possuidores de ilibada reputação e penetradas de profundos sentimento's de caridade cristã, que tenham prestado relevantes serviços à Fundação.
§ 1.0 A proposta de um candidato só será tomada em consideração quando ap_resentada, por escrito, por cinco membros do ConSelho.
§ 2. 0
A proposta será aceita, se reunir maioria dos votos presentes a
uma sessão ordin6.-ria do. Conselho Administrativo.

Art. 8. 0

O mandato dos membros do Conselho Administrativo é perpétuo.

Art. 9.°

Compete ao Conselho Administrativo :

a)

Eleger o Provedor e os membros dos Conselhos a dar-lhes pÔsse;
Dar posse aos -membros da• Provedoria, nomeados pelo Provedor;
c) Aprovar o relatório e as contas anuais da administração antes de
serem submetidos ~l aprovação do Presidente da República, encaminhando-os
à Junta de Contrôle, para Os fins do disposto no art. 30, letra a;
d) Deliberar sôbre assuntos não compreendidos na administração ordinária da Fundação, notadamente sôbre atos e contratos que possam importar
em oneração do patrimônio da mesma, devendo sujeitar tais atos e contratos
e os- a que se refere a letra f d&ste artigo, à aprovação da Junta de Contrôle;
e) Sugerir aos Conselhos providências capazes de ·ampliar ou incentivar
as atividades da Fundação;
f)
Deliberar sôbre a aceitação d~ doações, heranças ou legados sujeitos
a encargos.
b)

6
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Art. 10.
O Conselho Administrativo r.eunir~sé-á em sessão ordinária,
nos meses de março e novembro e, extraordinàriamente, quando convocado
pelo Sr. Presidente, pelo Provedor ou por . vinte de seus membros.
§ 1. 0 O Conselho poderá deliberar com a presença mínima de vinte membros, ni primeira convocaçã"o, ou com qualquer número, em segunda convocação.
l
§ 2. 0 As deliberações serão tomadas por maioria dos votos presentes.
§ 3.0 Ao Presidente caberá o voto de desempate.
Art, .11 . O Conselho será convocado mediante aviso publicado com anteced&ncia de 3 dias, no Diário Oficial, e em um ou JI).ais jornais de grande
circulação . da Capital Federal.
fi 1.0 A segunda convocação poderá ser :realizada uma hora após a hora
.. fixada para a primeira, devendo essa circunstância constar no aviso de convocação.
§ 2.0 Em se tratando de reunião extraordinária, deverá coristar no aviso
o assunto que motivar a convocação, não podendo ser tratado outro diferente
nessa sessão.
3 -

Conselho de Amparo à Inlância, Enfermos e Velhice Desamparadas
Conselho de Ensino Profissional

Art. 12.
A eleição dos Presidentes, Vice-Presidentes, Secretários e de
5 Conselheiros será feita na primeira sessão anual do Conselho Administrativo
e seu mandato terá a duração dé 3 anos.
Parágrafo Único. Os membros dos . Conselhos, escolhidos por ocasião da
instituição da Fundação Abrigo do· Cristo Redeiri:or, concluirão o. seu mandato
em março de 1946-.
Art. 13. São atribuições do Conselho de AÍnparo à· Infância, Enfermos,
Velhice Desamparadas e do Conselho de Ensino Profissional, -~:orno órgãos
consultivos :
a) Oferecer sugestões ou pareceres aos Órgãos competentes sôbre o aperfeiçoamento da legislação de Assistência Social, por intermédio do Provedor ;
b) Servir de órgão consultivo à provedoria;
c) Elaborar os regimentqs internos submetendo-os à aprovação do Provedor e velar pela sua fiel execução ;
'
d) Estudar e propor ao Provedor a realização de acordos e entendimentos com. os poderes públicos para a realização das finaliçlade~ da· Fundação;
e) Estudar os problemas que lhes forem submetidos pelo Provedor;
f)
Sugerir ao Provedor as medidas que julgar convenientes para o desenyolvimento e ·aperfeiçoamento dos serviços da Fun?ação no seu respectivo
setor;
g) Solicitar à Chefia. dos órgãos executivos da Fundação, informações
necessárias aos seus trabalhos e estudos;
h) Tomar conhecimento dos resultados de tôdas as atividades profissionais dos departamentos da Fundação e examinar-lhes
eficiência;
i) Estudar e apreciar as atividades de caráter técnico, educativo e social,
exercidos pela Fundação, nos respectivos setores, apresentando suas · conclusões
ao Conselho Administrativo ;
j)
Reunir-se de três em três meses ou, extraordinàriamente, quando
convocado pelo ·Presidente -ou Provedor;
k) Organizar, sob a orientaçã-o dos Presidentes, o relatório anual dos
respectivos departamentos, até o fim do mês de fevereiro de cada ano.

a
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Art. 14. As decisões dos Conselhos serão tomadas por maioria de vOtos
presentes,
§ 1.° Cada Conselho só poderá deliberar com 3 membros no mínimo.
§ 2. 0 As suas sessões serão presididas pelo Presidente· ou seu substituto
legal 1 cabendo-lhe_ vàto de desempate.
,
§ 3.0 De cada se'ssão o Conselheiro designado para Secretário lavrará a
ata circunStanciada.
Art. 15.
As vagas verificadas por afastamento definitivo de um dos
membros eleitos Conse!heiros, serão preenchidas na primeira reunião ordinária
do Conselho Administrativo.
Parágrafo único. O m:õlndato- do membro assim eleito, terminará com o
dos Conselhos .
Art. 16. O funcionamento dos Conselhos será regulado pelo regimento
interno por êles organizados.

4 -,----- Provedoria
Art. 17. A ProVedoria, será o Órgão executivo da Fundação, incumbida
das suás realizações. .
.
Art. 18. Os auxiliares do Provedor_ serão de livre escôlha do mesmo e a
sua posse se verificará perante o Conselho Ad:rÍlinistrativo.
Parágrafo único.
O mandato dos membros da Provedoria é de 3 anos.
Art. 19.

Compete ao Provedor:

a)

Representar a Fundação em Juízo ou fora dêle ;
h) Entende.--se com as autoridades para assinar contratos, visando a
criação, manutenção ou desenvolvimento de serviços a cargo da Fundação ;
c) Fornecer ao Ministério Público as· informações que êsse exigir, para
cumprimento do art. 26 do Código Civil;
d) Assinar com o Tesoureiro, os cheques emitidos pela Fundação;
e) Velar pelo fiel cumprimento dêste estatuto e dos regimentos internos
da Fundação, sujeitoS à sua aprovacão; f)
Resolver os casoS omissos -dêstes estatutos, ad-referendum do Conselho Administrativo ;
g)
Realizar todos os atos administrativos necessários ao funcionamento
dos serviços da Fundação ;
h)
Delegar poderes aos membros da Provedoria ;
i)
Organizar, com os relatórios parciais dos Conselhos de Amparo à Infância, Eníennos e Velhice Desamparadas e do Conselho de Ensino Profissional, e com o relatório e balanço geral do Tesoureiro (art. 25, letra b) o
relatório e as contas anuais da administração, encam.inhando-os ao Conselho
Administrtivci, para os fins constantes do art .. 9.0 , 1etra c.

Art. 20.

O Provedor terá corno substituto eventual o Superintendente

Geral.
Art. 21.
Compete aos Superintendentes prestar ao Provedor a sua colaboracão mou1l e material, 2.ccnselhando-lhe nos diversos problemas Submetid;<> ao seu estudo e auxiliando-lhe no desempenho do? seus encargos, nos
v~l"ios setores da Fundação.

Art. 22.
A coordenação da administração' será realizada através da
Secretaria Geral e da Tesouraria Geral, a cargo do Secretário Geral e do'
Tesoureiro Geral, respectivamente .
Art. 23.

.Ao Secretário Geral compet~ :

a) Ter sob a sua guarda os arqUivos da ,Fundação, salvo os de natureza
contabilística, pecuniária ou patrimonial, bem como documentos de caixa, que
serão arquivados na ·Tesouraria ;
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b) Superintendet' todos os serviços de expediente e correspondência da
Instituição, assinando com o Provedor os que forem de sua competência·;
c) Praticgr todos os demais atos que, na forma dos Estatutos e da Lei,
se ihcluem no e:!ercício norm2l de suas funções.
Art. 24. Aos 1. 0 e 2. 0 Secretários' compete substit~ir o Secretário Geral
· no exerc1c10 pleno de ,;ma função, em casos de impedimentos ocasionais ou
faltas, e executar as tarefas que- lhes forem atribuídas pelo Secretário Geral.
Art. 25.

Ao TeKoureiro Geral compete :

a) A escrituração patrimonial da Fundação em livros próprios, devidamente autenticados pelo Provedor e em forma mercantil, tendo sob sua guarda
e conservação todos os papéis, documentos de caixa, títulos e valores de qualquer natureza, com as restrições da letra e dêste «ttigo;
b) Fornecer à- Provedcria balancetes mensais, extraídos da escrituração,
bem ccmo informes minuciosos sôbre a vida financeira da Fundação e a situação da sua caixa ;
c) Levantar balanços gerais no fim de cada ano, com demonstração de
ccnta "Lucros e Perdas", encaminhando-os o seu relatório sôbre a situação
do ano financeiro, ao Provedor ;
d)
Assinar co~ o Pt·ovedor, os balancetes e' balanços já referidos, bem
como todoS os atos e papéis de sua competência ;
e) Recolher a bancos aprovados pela Provedoria, todos os valores em
dinheiro excedentes a CINCO MIL CRUZEIROS, bem como títulos nominativos ou ao portador representativos de valores incorporados ao Patrimônio.
da Instituição.
·
Art. 26.

Aos primeiros e segundoS Tesoureiros compete:

- Substituir o Tesou'reiro em seus impedimentos ou faltas oca~
sionais e executar as tarefas que lhes forem atribuídas pelo Tesoureiro Geral.
Art. 27. A assinatura de documentos públicos ou particulares que en~
volverem direta ou indiretamente responsabilidades para a Fundação e especialmente os de ordem pecuniária ou patrimonial, serão sempre assinados pelo
Provedor e o TesouÍ-eiro Geral.
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]unta de Contrôle

Art. 28. Os membros da Junta de Contrôle serão deSignados na forma
estabelecida no Decreto-lei n. 0 5. 760, de 19 _de agôsto de 1943.
Art. 29.
A Junta de Contrôle funcionará de acôrdo com o regimento
por 'ela organizado .
Art. 30.

Compete à Junta de Contrôle:

a) Dar parecer sôbre o relatório e as contas anuais da Administração
(art. 9. 0 letra c e art. 19 letra i) eiwiando-os ao Presidente da República
para aprovação final, ouvido o ProcurÇtdor Geral do Distrito Federal.
Pa~:a os fins dêste artigo, os livros e documentos da 'Fundação
serão postos à disposição dos membros da Junta, que os poderão
examinar e com a antecedência necess~-ria;

b)
Solicitar à Provedoria quaisquer informações relativas à administração dos serviços da Fundação ;
c) Prestar informações ·ao Ministério Público, para desempenho do que
lhe atribui o art. 26 do Código Civil;
d) Aprovar os atos e contratos a que se refere o art. 9.0 , letras d e i.

ATOS

g

lJO PODJm JiXmTU'J'IVO

CAPÍTULO III
DO PATRIMÔNIO E MANUTENÇ]Í.O DA FUNDAÇÃO

Art. 31.
dentor:
a)

Constituem patrimônio da Fundação_ Abrigo do Cristo Re-

Os bens incorporados ao Domínio da União e por êste transferidos

à Fundação, de acôrdo com o art. 2.0 do Decreto-lei n. 0 5. 760 ;
b) Os legados, doações, heranças- destbadas à Fundação ou à extinta
Sociedade Civil Abrigo do Cristo Redentor.
Art. 32. A manutenção dos estabelecimentos e serviços
dação, será custeada :

G.

cargo da Fun·

a)

Pelas contribUlçÕes e esmolas recolhidas ào público e do comér_cio ;
Pelos recursos obtidos nas campanhas fi;.1anceiras organize.das pela
Fundação;
c) Pelo produto de trabalho dos divel"sos dep:?.rtamentos da Fundação;
d) Pelas subvenções e auxílios que lhe forem concedidos pelos poderes
públicoS e pelas rend~s do patrimônio.
b)

At:t. 33. E' proibido à Fundacão acumular reservas sob forma de imóvéis que produzam rendas de aluguéis, de capital posto a longo prazo, de títulos e quaisquer papéi.s ou meios de capitalização, devendo todos os recursos
ser gastos na manutenção e mnpliação dos benefícios prestados, e aperfeifoamento das instalações e dos serviços m:;l.i1tidos.
Art. 34. E' '\;edado à Fundação aceitar heranças, doações ou quaisquer
esmolas que incluam condições restritivas à liberdade de administração da
mesma ou impliquem no· disvirtuamento do 8spírito que presidiu a sua institúição.

CAPiTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35. Os cargos dos Conselhos e membros da Provedoria da Fundação serão gratuitos, e os membros de uns e ae outros não respondem direta
ou subsidiàriamente, para com os terceiros, pelas obrigaçõe~ assumidas em
nome da Fundação. O Provedor, cujo cargo é gratuito, é o único administrador que pode assumir responsabilL:l.c.des em nome da Fundação, respeitado
o disposto neste:'> Estatutos.
Art. 36. Os presentes estatutos pOderão ser reformados segundo o ditarem as necessidades e o desenvolvimento da Fundação.
A reforma será organizada e proposta pelos ConselhOs e, depois de homologada pelo Conseiho Administrativo, respeitado o disposto no art. 28 do
Código Civil, e ouvido o Procurador Geral do Distrito Federal, submetida à
aprovação, por decreto, do Presidente da República, e depois de averbada
no competente Registro.
Parágrafo Úr.ico. Verificado ·algum dos motivos de ext~nção da Fundação,
a que se refere o art. 30. do Código Civil, aos Conselhos, juntamente com o
Conselho Administrativo caberá propor a extinção, e qual o destino a dar aos
bens da Fundação, ao Presidente da Repúb1ica, que, por decreto determinará
uma coisa e outra, ouvido sôbre a proposta o Ministério Público.
Att. 3 7 . Considerando os excepcionais serviços prestados pelo fundador
da extinta sociedade Civil "Abrigo do Cristo Redentor " será o Sr. Rafael
Leví Miranda o Provedor perpétuo da Fundação.
Art. 38. E' permitida a reeleição para qualquer um dos cargos que integram a administração da Fundação.
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Art. 39.

Os membros dos Conselhos que forem da eleição do Conselho

Administrativo, quando deixarem de comparecer a três sessões consecUtivas,
sem causa justificada, serão considerados demissionários, procedendo..:se para
a sua substituição, do medo previsto no ali:. 24 .
Art. 40.
O ano ·financeiro da Fundação Abrigo do Ct:isto Redentor,
coincide com o ano civil.
Art. 41 . Aos membros do Conselho Administrativo que prestarem excepcionais serviços à Fu'ndação, será conferido o título de benemérito.
Parágrafo único. A proposta para membro benemérito será apresentada

pelo menos por 20 membros ou pelo Provedor em sessão ordinária do Conselho -Administrativo e aprovada por maioria de votos.
Art. 42,
Os 'presentes estatutos uma vez aprovados por decreto do
Presidente da República (Decreto-lei n.O 5. 760, de 1943, art. 2.0 § 1.0 )
serão registrados no livro próprio da Procuradoria Geral do Dis.h·ito Federal e
no Registro de Títulos e Documentos (art. 1. 0 ; Códig;o Civil art. 18).
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944. - Antônio Ribeiro França Filho,
1.0 Vice-Presidente em exercício do Presidente. ~ Marcos de Souza Dantas,
0
2. Vice-pres'idente. Aires Pinto de Miranda Montenegro, 3,0 Vice-presidente. Renato de Abreu, ·2.0 Secretário, no exercício de 1.0. Ant8nio
Arnaldo Gomes Taveira, 3. 0 Secretário. Armando de Sampaio Viana, 1.0
Tesoureiro: Casimira Francisco Lages, ·2.0 Tesoureiro·. Eliezer "d'Alva
Oliveira, 3. 0 TesoureirO. - Rafael Levf Miranda, Provedor:

DECRETO N. 0

15.802-DE 8 DE JUNHO DE 1944

AÚtoriza o cidadão brasileiro Deodato do Amaral Louli a comprar
pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
te~do em vista o Decreto-lei n. 0 466, de 4 de
junho de 1938, decreta :

art. 74, letra a, da Constituição, e

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Deodato do Amaral Louli,
residente em Formosa, .no Estado de Goiaz, a çomprar pedras preciosas, nos
têrinos do Decreto-lei n.0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art, 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua ·publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1944, 123.0
da República .

da Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.803 -

DE 8 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Alves Pinto a comprar pedras
preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.0 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:

A:tt. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim ~h,lves Pinto, residente en, Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras. preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
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Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

A . de Souza Costa.
DECRETO N. 0 15.804-

DE

8 DE

JUNHO

DE.l944

Autoriza o cidadão brasileiro Milton de Almeida Borém a comprar
pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o, artigo 74, letra a, da Constituição, .e tendo. em vista o Decreto-lei n, 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.°
residente em
preciosas nos
tuindo título
Art. 2.0
Art. 3.0

Fica autorizado o cidadão brasileiro Milton de Almeida Borém,
Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras
têrmos do Decreto-lei n.O 466, de 4 de junho de 1938, constidesta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Êste Decreto entrará em vigor na data de sua ·publicação.
Revogam-se as disposições em -contrário.

Rio de Janeiro, 8 de junho de. 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V ARGJ>,S.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. ~ 15.805 -

,,
DE 8 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Catlos Gomes da Mata a comprar
pedras precios'aS
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.°
residente em
preciosas nos
tuindo título
Art. 2.0
Art. 3. 0

Fica autorizad.o o cidadão brasileiro Carlos Gomes da Mata,
Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras
têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constidesta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Êste Decreto entrará em vigor na data de: sua publicação,
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de junho .de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DECRETO N. o 15. 806 -.DE 9 DE

JUNHO

DE 1944

S.uprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da Zttribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nbs têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3.19_5;•de 14 de abril de 1941, decre't8.:
Art. 1.° Ficam suprimidos 6 cargos da classe D da carreira de Dactilógrafo do Quadro· Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude
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da promoção de Brasília Coutinho, Laura Xavier Lopes, Cecília Maria 'Gonça:lves, Maria Luiza Marques da Silva, Corina Cunha e Egídio Cristina dos
Santos, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1944, 123.0 ela Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. dé Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.807

SuprirrJ.e

-DE
cugo~'

9

DE JUNHÓ

DE 1944

extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos Vinte e cinco (25) cargos da classe E da
carreira de Postalista-auxiliar do Quadro III Parte Suplementar do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de
Edgardo Pinto Coelho, Elza Arruda de Carvalho, Firmiana Alves . Maurício,
Jefferson Mirabeau da Rocha, João de Freitas, João José- C(;lrreia Teles, João
Manuel de Morais, José Wazen, Manuel Pacheco Soares, Maria dq Carmo
Araújo, Maria José de Paula Machado, Pedro Artur de 1\.ll:orais, ·Raimundo Martins Veloso, Ricardo Ferreira BatiSta, Vicente Macchewni e Virgíliq Sant~.ma,
da aposentadoria de Hildebrando de Oliveira, Isaura Irnbassahy D'Aguiar Vasconcelos, Lícia Fiuza Pequeno, Maria Izaltina Bastos da Silva e Raul Brasiliense de Viterbo, da exoneraÇão de José Lourenço,. do falecimento de Luciano
·Silveira, da demissão de -Diorací. Morais e da transferência de Liana da Rocha
Santos Vaz, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1944, 123.0 da -Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS .

.João de Mendonca Lima.

DECRETO N. 0 15.808

~DE

9 DE

JUNHO

DE 1944

Declara de. utilidade pública a deSapropriação de. imóveis em Fortaleza, Estado
do Ceará, para instalacão do Estabelecimento de Subsistência da 10. 2
R.eé.ião Militar'
~

o' Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o art. 6.0, combinado com
as letras a e b do art. 5. 0 , do Decreto-lei n.O 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 É declarada de utilidade pública a desapropriação dos seguintes imóveis, por terem sido julgados necessários à instalação do Estabeleci-

A'l'Ot:;

DO

PODEH
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menta de 'subsistência da lO. a Região Militar, com sede em Fortaleza, Estado
do Ceará:
a) Terreno com 1.223,8871 m2 de área, beneficiado com urn prédio de 2
pavimentos, frente para a Rua Senador Almino, ns. 25 e 37, e com um galpão
de alvenat:ia de propriedade da firma B. Van M·astwik & Companhia Limitada;
h) Terreno com 287,7993 m2 de área, de propriedade de Herbert Osborne,
e adjacente ao primeiro;
c) Terreno com 190. oois m2 de área, de propriedade de Lauritz Ommundsen, e confinando com os anterioies;
d) Terreno com 149,9682 m2 de área, de propriedade de Manuel Sadoc
Cysne, e adjacente ao anterior.

Art. 2.0

Para efeito da imediata imissão de posse do _mencionado imóvel,

é também declarada a urgência da desapropriação que se tem em vista, cuja
efetivação fica o Ministério da Guerra autorizado a promover, ç:om isenção de
qualquer impôsto de sêlo ou emolumentos.
Art. 3.0 Em caso de desapropriação mediante acôrdo prevalecerão, respectivamente, os prêços de Cr$ 300.000,00, Cr$ 20. 146,00, CrS 13.300,00 _e
Cr$ 10.497,80, de acôrdo com a avaliação procedida pela Comissão de Escolha de Terrenos da 10.3 Re-gião Militar, conforme consta. do relatório apenso
ao respectivo processo e a ser pago por conta dos recursos da Caixa Geral de
Economias de Guerra.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 15. 809

DE

9

DE JUNHO- DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Fábrica
de ltajubá, do, Ministério da Guerra, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Fábrica de Itajubá, da
Diretoda do Material Bélico do Exét'i::ito, do Ministério da Guerra.
Art. ·z.o A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância-de Cr$ 225.000,00 (duzentos e vinte e-cinco mil cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 ~ Mensalistas, Anexo n. 0 17 - Ministério da G·uerra,
do Orçamento Geral da União para 1944.
Art. 3. 0

Êste Decreto entr3rá em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 9. de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N. 0 15.810 -

Cria

DE

9 OE JUNHO DE 1944

função na Tabela Numérica. Ordinária de Extranumerário-mensalista
do Gabinete do Ministro da Gue1·ra e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Gabinete do Ministro da Guerra, uma função de ascensorista,
referência IX.
Art. 2. 0 A despesa coín a execuçãQ do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos ·cruzeiros) anuais, correrá
à conta da . Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n. 0 -17 Ministério da Guerra, do
Orçamento Geral da União para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de ] aneiro, 9 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.O 15.811

~

DE 9 DE JUNHO DE 1944

Altera, setTI aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola do Estado Maior do Exército, do Ministério da Guerra
O Presidente da R~púb!ica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidas, na Tabela Numérica Ordinária de EXtranumerário-mensalista da Escola do Estado Iviaior do Exército, do Ministério
da Guerra, três funções· vagas de coadjuvante de ensino, refer&r.cia XI.
Art. 2.° Ficam criadas, na mesma Tabela, duas funções de professor
adjunto, refer~ncia XIV.
,
Art. 3.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1944, 123.n da Independência e 56.o da
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 15.812 -

DE 9 DE JUNHO DE, 1944

Altera, sem aumento de despesa, as Tabelas Numél'icas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerá.rio-mensalista da Diretoria de Saúde do Exército, do Ministério da Guerra
O Presidente da República, usando da atribuição que· lhe conf~re o artigo 74, letra a, da Constituição, d,ecreta:
Art. 1.° Ficam criadas, n:a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria de Saúde do Exército, do Ministério da Guerra,
cinqüenta e quatro funçõeS de dentista, referência XIII.
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Art. 2.0 Fica suprimida a Tabela Numérica Suplementar de Extranumeda mesma Diretoria, com sessenta ~ uma funções de den·
tista, referência XII.
rário~mensalista

Art. 3 7° ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
, GETULIO

VARGAS.

EWico G, Dutra,

DECRETO N. 0 15.813 -

UE 9 DE JVNHO DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista da Fábrica
de juiz de Fora, do Ministério dá Guerra

O Presidente da República, usando da atribuição que l!J.e confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinó.:da de Extranumerário-mellsalista da Fábrica de Juiz de Fora, da Diretoria de Material Bélico do Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 180.000,00 (cento e oitenta mil cruzeiros) anuais, .correrá,
no presente exercício, à conta da, Verba 1 Pessoal, Consignação II
Pessoal EÃ1:tanumerário, Subconsignação OS Mensalistas, Anexo n. 0 17
Miuistério da Guerra, do Orçamento Geral da União para 1944.
Art. 3.0 :Êste Decreto entrará em vigor na data. de sua· publicação.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1944, 123.0 da Independência -e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS .

Eurico G·. Dutra.
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DECRETO N. 0 15.814 ~

DE

9

DE JUNHO DE

1944

Cria função na Tabela Numé"r:ica Ordinária. de Extran.utnérário-mensalista do
Instituto Nacional de Puericultura, do IV!inislério da Educação e Saúde,
e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, _da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Ext.ranumeráriomensalista do Instituto Nacional de Puericultura, do Departamento Nacional da Criança, do Ministério da EducaÇão e Saúde, uma função de m~qloli
nista-auxiliar, referência VIII.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto. neste Decreto, na import~ncia

de Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros) anuais, correrá, no
presente exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Subc.onsignação 08
Novas admissões etc., Anexo n. 0 15
~ Ministério da Educação e Saúde, do Orçatriento Geral da União para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1944, · 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO NP 15.815 -

DE 9

DE JUNHO DE

1944

Ceia função na Tabela Numérica Ordinária de Extcanumecário-mensalista
da Faculdade de Medicina de Pôrto Alegre, do Ministério da Educação
e Saúde, e dá Outras providências

O Presidente da República, usa1;1do da atribuição que lhe c~mfere. o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Faculdade de Medicina de' Pôrto Alegre, do Ministério da
Educação e Saúde, ·uma função de assistente de 'ensino, referência XVII.

Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto '!-este Decreto, na importância de Cr$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos cruzeiros) anuais, será
atendida à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação H Pess"oal Extranumerário, Subconsignação OS
Mensalistas, do respectivo Orçamento
pa1;a 1944.
Art. 3.0 ítste Decreto entrará em vigor ~a data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d~
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo C.t!pttnema.
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DECRETO N. 0 15.816

~

21

DE 9 DE JUNHO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, ttsando da atribúição que lhe confere o ar~
tigo 74, letr<~ a, da Constituição, e nos têrmos do a1·t. 1.0 , alínea n, do De~
ereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril d.e 1941, decreta:
Art. 1.° Ficf'.rn, suprimidOs cinco cargos da classe F da carreira de
Desenhista -do Quadro Permanente do J\1inistério da Fazenda, vagos em
vh-tude da exoneração de -Roberto Vieira Cardoso, Edla Marques, João
Debelia:n, Luiz de Freite.s Borges e de Ailton Gonçalves Pinheiro, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmO
Qu~dro e Ministério.

A1·t. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRE'I'O N. 0 15.817- DE 12 DE JUNHO [>E 1944

Inclui sob ós efeitos do Decreto-lei n.0 4. 166, de 11 de março de 1942, para o
fim de ser liquidada, a firma "Inca" ~ InáiÍsttia e Comércio de Adubos
Limitada, com sede na Capital dO Estado de' São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art., 3.0 do
DeCreto n.0 10.358, de 31 de agôsto de ·1942; 5.0 do Decreto-lei n.0 4.807,
de 7 de outuhro de 1942; 1. 0 do Decreto-lei n. 0 5.661, de 12 de julho de
1943; e 1.0 do Decreto-lei n. 0 5 . 777, de 27 de ag6sto de 1943, decreta:

Art. 1.° Fica incluída nos ·efeitos do Decreto-lei n.0 4. 166, de 11 de
março de 1942, para os fins de liquidação, a firma "Inca" - Indústria e Comércio de Adubos Limitada, com sede na Capital do Estado de São Paulo.
§ 1.0 O ativo e passivo da firma ficarão a cargo do liquidante nomeado
pma proceder à liquidação.
§ 2. 0 O processo 8. ser observado na alienação dos bens e direitos, ou
das cotas sociais, será estabelecido nas instruções que o Banco do Brasil S A.
expedir, como Agent~ Especial do Govêrno_
Art. 2.0 O líquido apurado na liquidação 8erá distribuído pelos sócios,
devendo ser recolhido ao Banco do Brasil S. A., na forma' do Decreto-lei
n:0 4.166, de 11 de março de 1942, ou do Decreto-lei n. 0 3.911, de 9 de dezembro de 1941, o que tiver de ser incorporado ao Fup.do de Indenizações ou
de permanecer na qualidade de disponibilidade fiscalizada.
Art. 3.0 :Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogaffi-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de jui"JlO de 1944, 123.0 da Independência e 56_0 da
:;<epúblíca.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 15.318- DE 12 DE

JUNHO

DE 1944

Altera ·a lotação numérica ·das Repartições atendidas pelos Quadros Peuna-'
nente e Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios lnteriot:e~
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o mrtigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A Polícia Civil do Distrito Federal passa a figurar, na relação
das repartições a que faz referência o art. 1.0 do Decreto n. 0 15.394, de 27
de abril de 1944, com a denominação de Departamento Federal de Segurança Pública.
Art. 2.° Ficam introduzidas, no qUadro anexo s.o Decreto n. 0 15.394, de
27 de abril de 1944, as seguintes alterações:
a) são excluídos, da lotação permanente, do Departamento Federal de
Segurança Pública, 3 cargos de Delegado Auxiliar, 1 de Inspetor Geral, 1 da
Delegado Especial de Segurança Política e Social, 1 de Inspetor de Tráfego
e 1 de Inspetor da Guarda Civil, todos isolados, de provimento em comissão;
b) são incluídos, na lotação permanente, do Departamento Federal de
Segurança Pública, 8 cargos de Diretor e 8 de Delegado, todos isolados, de
provimento -em comissão;

c) são incluídos,. na lotação suplementar, do Departamento Federal de
Segurança Pública, 4 cargos de Diretor e 2 de Inspetor, todos isolados, de
provimento efetivo;
d) são transferidos, do Arquivo Nacional para o Serviço· de Comunicações do D. A., 1 cargo de lotação permanente e 2 da lotação supleme~tar da
carreira de Arquivista;
e) são transferidos, da lotação' suplementar para a lotação permanente, os
cargos da carreira de Inspetor de Alunos, com a seguinte distribuição pelos
órgãos do Serviço de 'Assistência a Menores: 110 no Instituto Profissional
Quinze de Novembro, 35 no Patronato Agrícola Artur Bernardes, 35 no Patronato Agrícola Venceslau Bra7- e 50 no Serviço de_ Assistência a Menores
(sede);
f) são incluídos, na lotação suplementar, os s,eguintes cargos isolados de
provimento efetivo: 1 de Consultor Jurídico, no Gabinete do Ministro; 1 de
Diretor, no Serviço de Assistência a Menores (Escola João Luiz Alves); 1 de
Diretor, no Presídio do Distrito Federal; e 1 de Diretor, no Serviço de Eliltatística Demográfica, Moral e Política.

Art. 3.0 Passa a lotação numérica das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
com as alterações introduzidas pelo artigo anterior, a :figurar com o total de
5.519 cargos, sendo 3.942 na lotação permanente e 1.577 na lotação suplementar.
Art. 4. 0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
gadas as disposições em contrário.

te-To-

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETULIO V ARGAii.

Alexandre

Marconde~

Filho.

da
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DECRETO N.0 15.819 -

DE

12 DE JUNHO Dlt 1944

Orit!t a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Inspetoria do 1.0 Grúpo de Regiões 'Militares, do Ministério da Guerra, e dá
outras providências
O Presidente da República, usa~do da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a__, da ConstituiçãO, decreta:
Art. 1.0 · Fica criada, com uma função de motorista, referência X, a
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da InSpetoria do
1.0 Grupo de Regiões Militares, do Ministério da Guerra.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá,
no presente exercício, à conta do destaque da parcela de Cr$ 8. 400,00 (oito
mil e quatrocentos cruzeiros) da Verba 1 Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas admissões etc., Anexo
0
n. 17 Ministério da Guerra, do Orçamento Geral da União para 1944.
Art. ·3.0 í!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 .da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.0 15.820 -

DE 12. DE JUNHO DE 1944

Suprime caraos extintos
O Presidente da República, usando da atribt>ição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do J:?ecreto-lei n. 0 3 .195, de 14 dz abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos cinqüenta e sete (57) cargos da classe E
da carreira de Agente de estrada de ferro, do extinto Quadro li, _,do Ministério da ViaÇão e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Antônio
Dias, Antônio de Oliveira Botelho, Ari Alves de Deus, Ari Cordeiro Couto,
Carlos Fogaça, César Pinheiro Fernandes, Cristóvão Pinto Ferreira, David
Lago, Djalma Cardoso, Durval de Sousa Martins, Everaldo Cardoso, Francisco das Dores, Francisco Germano da Silva, Francisco Milione, General
Alves Ferreira, J2.ir Alves Raiol, João Ribeiro Gomes Neto, João Vieira
Lins, Joaquim Frederico Rouki, Joaquim Marciano de Paulo, Jorge Canosa
Soares, José da Costa Soares, José Domiciano, José Ferreira da Rocha,
José Furtado de Medeiros, José Laureano de Macedo, José Marcelino de
Morais Neto, José Monteiro de Novais, José Soares Câmara, José V elasco Ferreira, Lucas Silvestre da Fonseca,_ Ludovico Augusto de Assis,
Luiz Pinto Romualdo, Manuel Clemente Júnior, Manuel Joaquim de Almeida LobO, Marc~lino Brito Costa, Mariano Mata, Nerval Borgli, Newton
Nunes Cavassoni, Nicolau Martins, Otávio Ferreira Cláudio, Oscar Lopes da
Silva, Osias Viana de Sousa, Paulino Vieira Cristo, Péricles Hermenegildo
Pereira, Renato dos Santos, Ulisses Ferreira Gomes 'e Valdir· da Silva .Coelho,
da aposentadoria de Benedito da Paulo Rosa, Cristóvão Dias dos Santos,
Devaldo Gioseffi, Djalma Alves da Silva, Ernesto da Silva Cunha e Hildebrando Arvelos Valter, da demissão de Manuel Cândido da Silva e Paulo

24

ATOS DO PODER EXEC.UTIVO

José da Rocha, e do falecimento de :Óionísio José Loroza, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do. mesmo Quadro,
para ser aplicada no provimento dos respectivos cargos vagos.
A1t. 2.0 .Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V l!.RGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.821 -

DE

12

DE JUNHO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, ·us;mdo .da atribuic§o que lhe confe1e o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do ;_rt, 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos triilta e sete (37) cargos da claSse G da
carreira de MaqUinista de ·estrada de ferro, do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Alípio
José da Costa, Amador Leite da Costa, Arlindo dos Santos Batista, Artur
Luiz da Costa, Augusto Lascasas, Benedito Alves da Silva, Flamínio Bezerra de Araújo, Hermene~ildo Jacinto de Carvalho, João Cerqueira, João
1\llatias Teixeira, João Vieira .Goulart, Joaquim de Andrade, Joaquim Faria
Moreira Júnior, JoSé de Brito, Lui:>; Augusto Pereira 1.0 , Manuel Domingos
Martins, I'v:Ianuel Inácio, M~nuel Mota, Otávio de Azevedo, Pedro Ferreira
Marques, Pedro Lúcio da Silva, Raimundo José dos Santos, Rodolfo Peres,
Rufino Adão dos Santos e Vicente Martins Cardoso, da 2J)OSentadoria de
Carlos Alves Beraldci, Eduardo Alves Cirino, Fernando José de Freitas, Joaquim Marques Barbosa, Ricardo Silva de Almeida e Rui Francisco Paixão~
da. demissão de José Cupertino dos Santos, e do falecimento de Alfredo Enéas,
Antônio Pire3 Pereim, Avelino Etelvino de Sousa, Eurico Rosa de Andrade·
e Joaquim da Silva Cunha, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro, para ser aplicada no provimento dos respectivos cargos vagos .
.f\_rt. 2. 0 Revogam-se as disPosições em contrário.
Rio de Janeiw, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça· Lima.

DECRETO N.O 15.322 -

DE

12 DE JUNHO DE 1944

Suprime car:zo_ extinto
O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a,. da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.. 195, de. 14 de abril de 1941, decreta;
Art. 1.° Fica· suprimido um ( 1) cargo da classe H da carreira de Mestre
de linha, do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago
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em virtude da promoção de José Ferreira Vinhas, devendo a '>dotação corres·
pendente ser levnda a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro, para
ser aplicada no provimento -dos respectivos cargos vagos.

---Art. 2. 0 Revogem·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro~ 12 de jUnho de 1944, 123.0 da Independência. e 56.0 da
República.
GETULlO VARGAS.

]vão de Nlendonça Lima..
---'-

DECRETO N.O 15.823 --

DE

Suprime cargos

12

DE JUNHO DE

1944

eJI.tinto~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere. o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , al'inea n, do Decreto-lei· n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) c:o~rgos da classe G da carreira de
Mestre de eletricidade, do extinto Quadro H, do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vagos em virtude da p:romóção de Hermínio Gomes e ·Rafael Cortes da SÚva, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo Quadro, para ser aplicada no provimento dos respectivoe
cargos vagos.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janei:ro, 12 de· junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d:a
~epública.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima .

.DECRETO N.O 15,824 -

DE

12

DE JUNHO DE

1944

Suprime c<'l!gos extintM
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra B, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto~ lei n. 0 3. 195, de 14 de abdl de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe E da carreira de
·cabineiro de estrada de ferro, do e::"ttinto Quadro II, do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de José da Silva Júnior
e Pedro Ferreim, devendo a dotação cortespondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do mesmo Quadro, pare ser aplicada no provimento dos respectivos cargos vagos.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS •

./cê.o de Mendonça Lima
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DECRETO N.0 15.825 -

DE

12

DE

JUNHO

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril-de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam SUpri~idos dez (10) cargos da classe E da carreira de
Escriturário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do extinto Quadro li, do Ministério da Vinção e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Alcides Leal, Antônio Cardoso Correia, Antônio Medeiros Rocha, Carlos da
Costa FaTia Júnior, Eugênio Cabral, Jaime Monteiro de Castro, Plínio Benedito de Camargo e Rui Barbosa Gonçalves, da aposentadoria de Marieta
Iracema de Lacerda Marca e Zilda Viana dos Santos, devendo a dotação
correspond.ente ·ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro,
p2ra ser aplicada no provimento dos respectivos cargos· vagos.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de· Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 15.825 -

DE 12 DE

JUNHO

DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que_ lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do D&creto-lei n. 0 3. 195, d.e 14 de abúl de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) _ cargo da classe G da carreira de
Médico, do extinto Quadro Il, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em virtude da exoneração de Guido Marcos Bergamini, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro, para ser aplicada no provimento., dos respectivos cargos vagos,
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS .

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.827-

DE

12

DE

JUNHO

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição 1 e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretolei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos vinte e quatro (24) cargos da cl:isse E da
carreira de Escriturário, do extinto Quadro li, do Ministério da Viação e Obras:
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Pública~,

vagos em virtude da promoção de Amany Ferreira Mayrink, Celina
Sampaio FigueiredQ, Dragomir Fernandes de Carvalho, Geraldo Casella, Julieta Jací Monteiro, Leopoldo Lourenço Soares, Manoelita Guimarães, Maria
de Lourdes Pereira de Figueiredo, Maria Melania de Vasconcelos, Melchiade11
Vilas Bôas, Olga Braga da Silva e Sousa, Paulin3 Lemos, Raimundo Lana, Ro!lalina de Carvalho Pinto e Rubem de Faria Viana, da aposentadoria de Carlota
Verran Fernandes, João Vital Ferreira, Moacir Macedo Braga e Marieta Pe-reira Cabral, da demissão de Benedito Pereira, do falecimento de Marina da
Oliveira ~ueno e Sofia Azevedo da Mata, da transferência de Adernar Pereira da Silva e Maria José de Freitas, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro, para ser aplicada no
provimento dos respectivos cargos vagos.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de- Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.828 -

DE 12 DE JUNHO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Srt. 1.0 , alínea n, do Decretol~i n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe E da carreira de Contínuo, do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago
em virtude da aposentadoria de Marcos Francisco, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro, para ser
apliCB.da no provimento dos respectivos cargos vagos.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS . ·

João de Mendonça Lima.

DECRETO N . 0 15.829 -

DE 12 DE JUNHO DE 1944

Suprime car/ios extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n, 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos quarenta e. nove (49) cargos da classe E da
carreira de Condutor de trem, do extinto Quadro li, do Ministério da Viação
~ Obras Públicas, vagou em virtude da. promoção de Adelino MarqUes Mar-
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cela, Albino José de- Moura, Alfredo de Monü$ Duorte, Alvaro Pereira Bittencourt, Alfredo de Sousa, Alvaro Padinha, Antônio Ciríaco de Oliveira, Antônio Damásio Pessoa, Antônio Fe1isbirio Barbosa, Antônio José Serapião, Arsênio Pacheco, Aú Pereira de !V.lorais, Audemaro Vieira de ReZende, Carlos
Mariano Machado, Edmundo Ricardo, Francisco Mati.as da Cunha e· Silva,
Francisco da SilVa Pimenta, Germa;,o Luiz Marth;.s, Haylton Pereira de Araújo, Heitor Joraz da Gama, Indalédo Jorge de Oliveira, Itamar Gomes de Almeida, Itamar Reis Salgado, João Pereira, Joaquim Francis;:o de Arruda, José
Manuel de Novais- Filho, José Sabatine Filho, Josino Machado Quintanilha,
Juli8.o Batista Jorge; Júlio Bastos, JVIanuel Henrique Figueira, lVIanuel Pereira
da Silveira, Mário Coelho da Silva, Mário Pio da Silva, Oi:acíiio Falcão, Orlando de Oliveira, Osvaldo de Oliyeira Ramos, Osvaldo Teixeira Meireles~ Rafael Teix.eira Osório,- Santino Cesaroni, Traja!:o Pinto Bandeira, Valdemar Antônio de Sousa, Valdemiw do Egito Rosa EJ Iclando Teles de Menezes, da
aposentadoria de Aldemar de Sousa Lima e Luiz Murat Filho, do falecimento
de Duarte Veiga da Costa, HumbertO Agenor de C2.~valho e Jacinto Augusto
Macedo Pais .Leme NetO, devendo a dotação corrcspor.dente ser levad8 a crédito" da Conta Corrente do mesmo Quadro, para ser aplicada no provimento
dos respecHvos cargos vagos.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 cla Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.830 --

DE

12

:CE

JUNHO

DE

1944

Extin&ue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 2rtigo 74, letra a,- da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe I da carreira de Farmacêutico,
do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da aposentadoria de Horácio :Maciel, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-co>rente do mesmo Quadro e Ministério .
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO N. 0 15.831 -

DE

12

DE ·JUNHO DE

1944

Eztinli,ue · cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art, 1.0 Ficam extintos 2 ccargos da classe H da carreira de Médico, do
Quadro Pel'manent:e do Jl&inistério da Educaç:ão e Saúde, vagos em virtude
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da nomeação para outro cargo de Armando Pêgo de ~orim e exoneração
de Manuel Odorico de Morais, devendo a dotação correspondente ser levada
a crédito da conta-corrente do, mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2 .O Revogam-se as disposiçõas em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

GustavO ·Capanema.

DECRETO N .0 15.802 -

D~

12

DE JUNHO DE

1944

Ex.tjngue: cargo excedente
O Preddente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe M da carreira de :Biologista, do
Quadro Per-manente do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da aposentadoria à.e Paulo Manso Franco, devendo a dotação correspondente
:;;er levad2 a cr:êdito da cO:r.ta-corrente do mesmo _Quadro e Ministér_io.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
I<io de J anei:-o, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e "56.0 da
República.
GETULIO VARGAS ..

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.833 -

DE

12

DE JUNHO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do· art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.<) 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam extintos 3 cargos da classe L da carreira de Engenheiro,
do Quaãro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, em virtude da
aposentadoria de Miguel Fmtado Bacelar e promoção de Marcelo Teixeira
Brandão e Henrique de Novais, devendo a dotação correspond~nte ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro e Ministério.·

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
J.-io de Janeiro,.->-12 de junho de 1944, 123.0 ·da Independêvcia e 56.0 da
Republica.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capan61ma.
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DECRETO N.O 15.834-D:E 12 D~ .JUNHO D:E 1~
E:xtin~ue

carBo$ ezcedentei'J

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 'ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do n.cretohlei n. 0 3 ."195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extinto~ 2 cargos da classe K da, carreira de Médico
Sanitarista. do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da aposentadoria de Carlos Martins do Vale e falecimento de João
Pereira Camargo, devendo a dotação correspondente ser ·levada a crédito da
conta-corrente do mesmo Quadro e Ministério.
"
Art. 2.0 Revogam-se as disp)sições em contrário.
Rio de Janeiw, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 &
República.
GE'rULlO VARGAS.

Gustavo Capanemól:.

DECRETO N.0 15.835 -

Dl!:

12

DE JUNHO DE

1944

E::rtingue car4!o e:r.cedente
O Presidente da República, mando da atribuição que lhe confen1 o ar·
tigo 74, letra a, da Constitui~ão, e rios têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe H da carreira de Bibliotecário
Au:xili?-r, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago
em virtude da nomeação para QUtro cargo de Cecília Helena Roxo Wagley,
devendO-a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro e· MinistériO.
Art. 2.0 Revogam-se as

disposiçõe:o~

em contrário.

Rio de Janeiro,. 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gu11tavo Cupanema.

DECRETO N. 0 15.836 -

Extingue

DE

care~

12 DE JUN"riO DE 1944

e:icedente!!

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe eonfere o llr•
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. '1.0, alínea n, do Det;reto:Jei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fieam extintos 7 cargos da classe J da carreira de Médico, do
Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, Ya2oa em flrtudcl
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da promoção de Sinval Augusto Lins, João Alfredo Lope!5 Braga, Odilon Barroso, Henrique Moura Costa, Manuel Xavier Vasconcelos Pedrosa e Amilcar
Ferreira da Rosa e do falecimento de João Pedro LeãO de Aquino, devendo
a dotação corresppndente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo
Quad:ro e Minis_tério.
Art. 2.0 Reyogam-se 8!5 disposiçÕe!5 em contrário,
Rio de Janeil'O, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
Gl:TULIO VARGAS.

Gusia-ro Capanema.

DECRETO N.0 15.837 E::r.tin~Sue

DI:

12

Dl!: JUNHO DE

1944

cargo excedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n. do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto" 1 cargo da classe H da carreira de Enfermeiro,
do Quadro Permanente do Ministério da .Educação e Saúde, vago em virtude da exoneração de Maria Regis do Amaral, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
República.
GETULIO VARGAS.

Gwtevo Capanema.

DECRETO N. 0 15.838 -

DE 12 m:: JUNHO DE 1944

Extinaue CJJtJlo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra ~' da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe I da carreira de Engenheiro, do
Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da promoção de Mário Dutra de Oliveira Tôrres, devendo a dotação correspondente ser levadá a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro e Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de' 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República. •
GETULIO VARGAS.

GustavO C.spanema.
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DECRETO N, 0 15,839 -

DE

13

DE JUNHO DE

1944

Decla:;a de utilidade pública, pata desapropriação, imóvel necessário n
leções militares, em Uberaba, Estado ·de Minas Gerais

inata~

O Presidente da República, usando da atribuição que lh.e confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o art. 6.0 , combinado com
o art. 5.0 , letras a, b e n, do Decreto·lei n. 0 3. 365, de 21 de junho de 1941,

decreta:
Art. L 0 É declarado de utilidade pública, para desapropriação, o imóvel
situado em Uberaba, EstadO de Minas Gerais, pértencente ao Senhor Miguel
Nunes Gonçalves ou a séus sucessores, com a área total de 15.268,00 metros
quadrados, tudo conforme consta do processo protocolado sob n.0 DO 1.419-44 na Diretoria de Obras do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.0

Destina~se

êsse imóvel a instalações militares.

Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar a desapropriação respectiva na forma do art. 10 d? Decreto~lei n, 0 3.365, de 21
de junho de 1941.
Art. 4. 0 A despesa correrá pelo crédito aberto pelo Decreto-lei n. 0 6.145,
de 29 de dezembrO de 1943 subconsignação 04-04.
Art. 5.0 Revogam-se. as disposições em contrário.
Rio de Jeneiro, 13 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim P_edro Salgado Filho.

DECRETO N. 0 15.840 -

DE

13

DE JUNHO DE

194-4

Declara de utilidade pública, p3.z·a desapropriação, imóveis necessários a obra"'
de defesa nacional, em Maceió, Estado de Alagoas
O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o art. 6.0 , combinado com
o art. 5.0 , letras a, b e n, do Decreto-lei n. 0 3. 365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 São declarados de utilidade pública para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias que neles existirem, situados nas vizinhanças
de Maceió, Estado de Alagoas, pertencente ·aos Senhores JoSé Dionísio Sobrinho ( 5. 556,835,38 m2). o à Companhia Alagoaila de Fiação e Tecidos
(2. 968. 131,50 m2), ou a seus sucessores, com a á'rea total de 8.524.966,88
metros quadrados, tudo conforme consta do processo protocolado na Diretoria
de Obras do Ministério da Aeronáutica sob o n.O DO 1. 069-44, onde !le
encontram as respectivas plantas, assinadas pelo Diretor de Obras do mesmo
Ministério,
Art. 2.0

Destinarn~se

êsses imóveis a instalações militares ..

Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar a desapropriação -respectiva na forma do art. 10 do Decreto-lei n.O 3 .365, de 21
de junho de 1941.
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Art. 4.0 A despesa correrá à conta do crédito aberto pelo Detreto~lei
n.o 3. 609-A, de 22 de junho de 1943, revigorado pelo de n.0 6. 172, de 6 de
j:ineiro de 1944 .
. Art. 5.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N.O 15.841 -

DE

13 DE

JUNHO DE

1944

'

Suprime a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista do Quartel General da 14.a Divisão de Infantaria e cria a da 2.a Brigada de Infantaria da 7.a Divisão de Infantaria, ambaS do Ministério da Guerra

O Presidente da República, usarldo .da atribuição que ~he confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica suprimida a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerádo Quartel General da 14.a Divisão de Infantaria, do Quartel
General da 7.a Região Militar, do Ministério da Guerra.
Art. 2.° Fica' criada, com quatro funções de auxiliar de escriturório, sendo
uma referência XI, uma referência IX e duas referência VII, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista da 2.a Brigada de Infantaria,
da 7.a Divisão de Infantaria, da 7.a Região Militar, do mesmo Ministério.
Art. 3.0 :ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
rio~mensalista

~io de Janeiro, 13 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.O 15.842 -

DE

14 DE

JUNHO DE

1944.

Autoriza o cidadão brasileiro Cosmo Giovanni Scattone a lavrar jazida de argila
silicosa e associados no município de- Guarulhos, do Estado de São ?aulo
O Presidente da República, usa·ndo da atribuiçãc que lhe _confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Cosmo Giovanni ScattÚne
a lavrar js.'Zida de argila silicosaJ e associdos em terrenos do Sítio da Terra
Preta ou do Ta:boão, no distrito e inunicípio de Guarulhos, do Estado de São
Paulo, numa área de vinte e três hectares (23 ha) definida por um pB~rale~
logramo que tem o primeiro vértice situado à distânci:;- de quarenta e cinco
metros _( 45 m) e orientação magnética quinze graus trinta minutos sudoeste
( 15° 30' SW) 'da' ponte sôbre o córrego Tz..boão, na estrada Guarulhos-Taboão,
e cujos lados divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e
orientações magnéticc..'S: quinhentos metros (500 m), vinte e três graus qua~
renta e cinco minutos sudoeste (23° .45' SW); quatrocentos e sessenta metros
(460 m), sessenta e cinc.o graus quarenta e cinco minutos. sudeste (65° 45' SE).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo
131.837 -
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umco do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, e suas .alíne_as, além
das seguintes e de outras constE.<ntes do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher ao_s
cofres públicos, na forma. da lei os tributos que forem devidos à União, ô!O
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto .do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualqÜer das
obrigações que lhe incu'mbe, a autoriz<'.lção de lavra será declarada çaduca ou

nuls.·, na .forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
A.rt. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas as servidões de solo e
sub-solo para os f~ns da lavra, D8l forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da, autorização será- fiscalizs.do pelo Departamerlto Nacional da Produção Mineral e goza-rá dos favores discriminados no
art . 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá _por título êste decreto, que será
transcrito no -livro próprio d~ Dlvisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,· apQs o paga•mento da taxa de seiscentos cruzeims
(C'$ 600,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

João Maurido de Medeiros.

DECRETO N. 0 15_.843

-DE

14

DE JUNHO DE

1944

Autoriza a Sociedade Carbonífera Bôa Vista· Limitada a lavrar jazida de
carvão mineral no município de Cresciwna, do Estado de Santa Catarina
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.844 -

DE

14

DE JUNHO DE

1944

Autoriza ó cidadão brasileiro Carlos Alberto Loiola a lavrar jazida de bauxita
e associados no município ·de Aguas da Prata, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usa·ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos t-êrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código -de Minas), decreta:
'Art. 1.° Fica. autorizado o cidadão brasileiro Cz.•rlos Alberto Loiola na
qualidade de administrador do imóvel em condomínio denominado Capão da
Onça, a lavrar jazid:;. de bauxita e associados em terrenos do 1:-eferido imóvel•
situaodos rlo distrito e município de Águas da Prata, do Estado de São Paulo,
numa área de cento e vinte e dois hecta-res e cinqüenta ares, ( 122,50 hao) delimitada por um polígono tendo um dos vértice&' coincidindo com o marco .,
setenta e cinco ( 75) da divisa São Paulo-Minas Gerais à distância de cento
e cinqüenta e cinco metros ( 155 m) no rumo m2gnético de quarenta e sete
graus onze minutos sudeste (47° 11' SE) do canto sudeste (SE) da sede da
Fazenda Ca:Pão da Onça e cujos lados a partir do vértice considerado têm
os seguintes- comprimentos e rumos magnéticos: .trezentos e quinze metros
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(315 m), setenta e oito giaus vinte minutos sudeste
(78° 20' SE);. trezentos e dez metros (310 m), sessenta e sete· graus cinqüenta minutos sudeste (67° 50' SE); trezentos ê trinta e oito metros (338 m), vinte e nove
graus quarenta minutos sudeste (29° 40' SE); trezentos e quarenta metrOs
(340 m), vinte e seis graus dez minutos sudoeste (26° 10' SW); quinhentos
e oitenta e sete metroS (587 m), trinta e um graus sudoeste (31° SW); setecentos e vinte e oitO metros ( 728 m), setenta e cinco graus sudoeste ( 7° SW);
trezentos e quarenta metros (340 m), quarenta e doi~ graus quarenta· e cincó
minutos noroeste (42° 45' N\V); trezentos e cinqüenta e dois metros (352m),
cinqüenta e cinco graus oito minutos nordeste (55° 08' NE); trezentos e setenta e cinco metros (375 m), trinta e tr&s graus cinco minutos nordeste (33°
05' NE); duzentos e cinqüenta e quatro metros (254m), dez graus quaTenta
minutos noroeste (10° 40' NW); quatrocentos e quarenta e cinco metros
(445 m), trintz.• e seis graus cinqüenta· e quatro minutos noroeste (36° 54' NW).;
cento e oitenta e qus•';:ro metros (184 m), vinte graus quarenta e cinco minutos nordeste (20° 45' NE); trezentos e noventa e quatro metros (394 m); oitenta e 'dois graus quarenta .e cinco ·minutos sudeste (82° 45' SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constr.mtes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Min~s e dos artigos 32, 33, 34 e. suas alíneas, além das
seguintes e de outra·s constantes do mesmo Código, "não expressmnente mencionado neste decreto.
Art. 2.0 O conce-'>'Sionário da autorização fica obriga·do a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o conces~ionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que. lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou
nuls.·, na forma dos artigos 3 7 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Mina•s.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizs.<do pelo Departamento Nocional'l da Produção Mineral e gozs.•rá dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo C6digo.
Art. 6. 0 A autorização de lavra terá .por título êste. decreto, que será
transcrito no livro próprio dê! Divisão de Fomento da ProduçãO Miner~J do
Ministério da Agricultura, apÓ;;; o ps.ogamento da taxa de dois mil quatrocentos
e sessenta c1:uzeiros (Cr$ 2 .46.Q,OO).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 d.a
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N, 0 15.845,.-

DE

14

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão bi-asileiro Otávio Valdetaro Coimbra a lavrar jazida, de
caulim, mica e associados no município de juiz de Fóra do Estado
de Minas Gerais
O Presidente da- República, usa·ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 {Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Otávio Valdetaro Coimbra
a lavrar jazida de caulim, mies- e associados em terrenos da Fazenda Boa Vista,
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distrito de Ibitiguá, município de Juiz de Fora., do Estado de Minas Gerais,
nüma área de trinta hectares (30 ha), definida por um -retângulo que tem um
vértice situado à distância de trezentos metros '(300m), com orientação magnética se&senta graus sudoeste ( 60° SW) do canto sudoeste da sede da Fazenda
referidSI e cujos lados divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos
e orieOtações magnéticas: seiscentos metros (600 m), sul (S); quinhentos metros (500 m), oeste (W). Esta autorização é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo. único do art. 28 do Código de_ Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíne<i!S, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionad~s neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da a.utorização fica· obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Ests.<do e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de. Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbe, a autoriza-ção de lavra será declarada caduca ou
tmlz.•, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo .e
sub-solo para os fins ·da lavra, na~ forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5. 0 O concessionano da autorização será fisculizz.do pelo Departumento Nacional da Produção Mineral e gozará dos fz.<Vore& discriminados no
mt. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorizacão de lavra terá. por título êste decreto, que será
transcrito no livro própri~ d01 Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, a-pós o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00),
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1944, 123.0 da Independência, e 56. 0 Ja
República.
GETULIO VARGAS.

João A'lauricio &e Medeiros.

DECRETO N. 0 15.846,-

DE

14

D~ JUNHO

DE 1944

Auto.riza o cidadão brasileiro Luís Holanda Montenegro a lavrar jazida de
magnesita e associados no município' de Iguatú, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado O cidadão brasileiro Luís Holanda Montenegro a
lavrar jazida de magnesia e associados em terrenos situados no lugar denominado Vila Alencar, distrito de' Alenca•r, município de Iguatú, do Estado do
Ceará, numa área de sessenta hectares (60 ha), delimitada por um retângulo
tendo um dos vértices situado à distância de setecentos e oitenta e oito metros
(788 rn), rumo mz.•gnético sessenta e três graus sudoeste (63° SW) do centro
d81 ponte ,do Ramal de Orós da Rêde de Viação Cearense sôbre o riacho da
Gangôrra e cujos lados divergentes do vértice considerado têm respectivamente
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e duzentos metros
0.200 m), este (E) e quinhentos metros (500 m), sul (S). Esta autoriza'ção é. outorgada media,nte as condições constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos a-rtigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não 'expressamente mencionadas neste decreto.
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Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei ·os tributos que forem devidos à ,União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário- da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbe, a autoriza-ção de lavra será declarada caduca ou
nu12, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
.
Art. 1 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, n2: forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5. 0 O concessionarto da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Min~ral e gozará dos fa<Vore& discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Àrt. 6.0 A autorização de lavra· terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro pr:óPrio d2:· Divisão de Fomento da Produção ·Minerai do
Ministério da Agricultura, apÓ9 o pagamento d& taxa de mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 1.200,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

João Me:.uricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.847-

DE

14

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Vilela\ de CarvalhO a pesquisar minério de
zircônio no município de Águas da -Prata do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usa·ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeirq de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1. 0 · Fica autorizado o cidadão bmsileiro Antônio Vilela de Carvalho
a pesqui&ar minério de zircôflio numa área de setenta hecta•res e setenta e dOis
areS (70,72 ha) situada na Fazenda· do Qua,.rtel, distrito e município de Águas
da Prata, do Estado de São Paulo e delimitada por um quadrilátero que tem
um vértice no quilômetro duzentos e sessenta e um (Km 261) da rodovb
São. Paulo-Poços de Caldas e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: mil oitocentos e cinqüenta metros (1.850 m),
trinta e sete graus nordeste (37° NE); quàtrocentos e setenta metros (470m),
setentz: e quatro graus trinta minutos sudeste ( 74° 30' SE); mH setecentos e
oitenta metros (1. 780 m), qua·renta e um graus sudoeste (41° SW); trezentos
e noventa metros (390 m), oeste (W).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo de Minas.
Art. 3. 0 O título dá autorização de 'pesquisa que será uma via ~utêntica
cl.êste decreto, paga•rá a taxa de setecentos e dez cruzeiros (Cr$ 710,00), e
será transcrito no livro pr6prio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Minietério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se z..os disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56 ° da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
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.DECRETO N. 0 \ 15,848 ~

EXECUTIVO

DE

14

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Hasso Alfried Weiszilog a pesquisar mmeno de
ferro, calcáreo, caulim e associados no município de ]uquerí, do -Estado
de São Paulo
O Presidente da República, usando 'da atribuiçãc:.. que lhe confere o artigo 74, letra a, da .Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Hasso Alfried Weiszflog a
pesquisar minério de ferro, calcáreo, ca•uli:rrl e associados em terrenos situados
no bairro de Bom SucesS"o, distrito e município de Juquerí,. do Estado de São
Pa'lllo, numa áre~ de cem hectares ( 100 'ha), delimitada por um quadrado tendo
um dos vértices situados à distância de oi,tocentos e quarenta metros ( 840 m)
rumo magnético q)JS•renta e cinco graus· noroeste ( 45° NW) da ponte da Estrad~ de Ferro Companhia de Melhoramentos sôbre o córrego Itaim e os lf:<dos
divergentes do vértice considerado, com o comprimento de mil metros ( l.OOOro)
e os rumos ma-gnéticos respectivos Norte (N) e Leste- (E).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizaÇão .de pesquisa que será uma via S!Utêntic8
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineml do Ministério
da Agricultura•.
Art. 4. 0 Revogam-se a-s disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio, de' Medeiros.

DECRETO N. 0 15.849

~ DE

14

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alexandre Ribeiro Je Sousa a pesquisar mica e
associados no município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, dEi 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alexandre Ribeiro de Sousa
a pesquisar mica e associados numa área de cinqüenta. e sete- hectares oitenta
e seis ares e vinte e cinco centiares (57,8625 ha), situada no local denominado
Córrego da Boa Esperança, no distrito de Moscovita, município de' Conselheiro
Pena, Estado de Minas Gerais, e delimitada por um polígono irregular tendo
um dos seus" vértices a trezentos e tdnta e um metros e cinqüenta centímetros
(331,50 m) no rumo magnético sessenta e~>três graus noroeste (63° NW) da
cOnfluência dos córregos Boa Esperança ou do Emídio e Laranjeira, e os lados,
a partir do vértice considerado com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e um metros e cinqüenta centímetros ( 401,50 m) oeste
(W); quatrocentos e um metros e cinqüenta- centímetros (401,50 m.), sul (S);
trezentos e setenta e quatro ffietros (374 m) oeste (W); novecentos e cinqüenta e quatro metros (954 m) norte (N); setecentos e setenta e cinco metros e cinqüenta centímetros (775,50 m) este (E); quinhentos e cinqüenta e
dois metros e cinqüenta centímetros (552,50 m), sul (S).
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pe'squisa que será uma via ootêntica
dêste decreto, pagará- a t8!xa de quinhentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 580,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miners.•l
do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15,850 -

DE 14 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza ·o cidadão brasileiro Leopoldo Morais a pesquisar mica e associados no
município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição qu'e lhe confere o arti~
go 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do r;>ecreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de M~nas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Leopoldo Morais a pesquisar mica e âlssociados, numa área de oitenta• hectares ( 80 ha), situada no local
denominado Vertentes do Córrego Ferruginha, no distrito de Ferruginha,_ mu:.
nicípio de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais, .e delimitada por um
retângulo que tem um vértice a setecentos e trinta metros (730 m) no rumo
magnético vinte e um grs.•us sudoeste (21° SW), da confluência do córrego
do Sossêgo com o córrego do Rancho, <>•fluente do Ferruginha, e os lados que
convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimen~
tos e rumos magnéticoS: oitocentos metros (-800 m), setenta. e cinco graus
sudoeste (75'o SW); mil metros (1.000 m), quinze graus sudeste (15° SE),
Art. 2. 0 Esta aut()rização é outorgada no~ têrmos estabelecidos no Código de Mina-s.
Art. 3. 0 O título da autorização de pE-squisa que será uma via o.outêótica
dêste .decreto, pagará a taxa ··de oitocentos cruzeiros (Cr$ 800,00) e será trans~
cri to no . livro próprio d~ Divisão de Fomento d.a Produção Mineral do Ministério da Agricultum.
Art. 4. 0 Revogam-se 25 disposiçõeS· em contrário.
Rio de Janeiro,. 14 de ,junho de 1944, 123.0 da Indepen4ência e 56P da
República.
. GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15,851 -

DE

14 DE

JUNHO DE

.1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alberto Façanha. Sá a pesquisar quartzo, berilo,
runbligonita, tantalita, columbita, cassiterita e ass·ociados no município de
Cascavel, no Estado do Ceará
\

O Presidente da Repúbli-..:a, usando da atdbuiçãu. que Ih~ confere o arti~
go 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-let n. 0 1, 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alberto Façanha Sá a pesquisar quartzo, berilo, ambligonita, tantalita, columbita, cássiterita e associados
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numa área de trinta hectares (30 ha), situS~da no lugar denominado Jatobá,
distrito de Bsmzmeiras do municípi~ de Cascavel do Estado do Ceará e d'elimita:da por um retángulo tendci um vértice a seiscentos metros ( 600 m), rumo
trinta e cinco graus noroeste (35° NW) magnético da foz do cOrregozinho
afluente do riacho Jatobá e os la·dos que partem dêsse vértice com mil metros
( 1. 000 m) e rumo setenta grau& noroeste (70° NW) magnético, trezentos metros (300 m) e rumo vinte graus nordeste (20° NE) magnético.
Art. · 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de-Mina·3.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via a<Utê·nica
dêste decreto, ps.>ga•rá a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans~
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis~
tério da Agricultura.
Art. 4.° Kevogam~se :>.<s disposições em contrário.
Rio de. Janeiro, 14 de. 'junho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mt::uricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.852 \

DE 14 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Aníbal Gonçalves de Oliveira a pesquisar rmneno
de cobre no município de Senhor do Bonfim, do Estado da ~ahia
O Presidente da i~epúbÜCa, usa·ndo da atribuição que lhe confere o arti~
go. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

'

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Aníbal Gonçalves de O li~
veira a pesquisar minério de cobre numa área de cinQüentSI hect.s.<res (50 ha)
situada no distrito de Jaguararí do município de Senhor do Bonfim, do Estado
da Bahia e delimitada por Úm retângulo tendo um vértice a cento· e sete metros (107 m), rumo sessent:;> e qu3!tro graus e trinta minutos sudoeste (64°
30' SW) magnético da confluência dos córregos Mina e Mandassaia e os lados
que partem dêsse vértice com mil metros ( 1. 000 m) e rumo ·trinta e seiS
graus e trinta minutos noideste (36° 30' NE) magnético, quinhentos metros
(500 m) e rumo cinqüenta e três graus e trinta minutos noroeste (53° 30' NW)ma.gnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Mina1>,
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via a<Ut~~·tica
dêste decreto, pz.ogará·a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será trans.-·
cri to no livro próprio da Divisão de Fomento .da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Re;rogam~se ;;.os

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14' de junho de 1944, 123.0 da Ind-ependência e 56." da
República.
GETULIO VARGAS.

]odo' Mauricio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15.853 ---
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EXECU'l"IVO

DE

14

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasilei-ro Natalino Sousa Conceição a pesquisar quartzo e
pedras coradas no município de Cariacica, do Estado do Espírito Santo
O Presidente da República, usa:ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Natalino Sousa. Conceição
a pesquisar quartzo e' pedras coradz:.s, numa área de cinco hectares ( 5 ha),
situada. no lugar denominado Pau Amarelo, distrito e município de Cariacica,
do EstadO do Espírito Santo, ár·ea essa delimit.s.da por um retângulo que tem
um vértice a cinqüenta e ciRco metr:os (55 m) , no rumo magnético leste (E)
da confluência dos córregos da Bica e Pedro Silva e cujos lados, convergent~'>
nesse vértic~, e a partir dêle têm os seguintes comprimentos e rumos ma.gnéticos: duzentos e cinqüenta metros (250 m), oitenta groms sudoeste (80° SWJ
e duzentos metros (200 m), dez graus sUdeste ( 10° SE),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têr:nos estabelecidos no Código de Minãs.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via c.'tlt;.,.ticn
dêste decreto, p2ga.rá a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans·
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mintstério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de junho de i944, 123.0 da Independ@ncia e 56.'' da·
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio· de Medeiros

DECRETO N.0 Ü5. 854--;- DE 14

DE JUNHO .DE

1944

Altera as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar·i de Extumwnerário:..
mensalista da Contadoria Geral da República e Contadorias SecioniJis, do
Ministério da Fazenda, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Ficam alteradas, na forma da 'relação anexa, as Tabelas Nqméricas Ordinária e Suplementar de Extranumerário-mensalista da Contadoria
Geral da República e Contadorias Secionais, do Ministério da Fazenda.
Art. 2. 0 A despesa com a execução do dispostO neste decreto, na importância de Cr$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros) anuais,
será atendida à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS Mensalista, anexo n. 0 16 Ministédo da
, Fazenda, do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0 :ftste decreto entrará em vigor na data de sua puQlicação,
Rio de Janeiro, em 14 de junho de 1944, 123'.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 15.855 -

DE 15 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Albino W eírich a comprar pedras preciosas
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETo N. o i5. s56 -

DE 16 DE

JUNHo

DE 194-4

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atTibuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos,do art. 1.0 , alínea n, do Decreto·
lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da cla~se E da carreira· de Pos·
talista-auxiljar do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da Via·
ção e Obras Públicas, vago em virtude da transferência de Hilda de Sousa
Pessoa, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quz.dro do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de' junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

:QECRETO N. 0 15.857 -

DE 16 DE JUNHO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con.fere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1P, alínea n, do Decretolei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos três ( 3) cargos da classe G da carreira de
Escriturário (Decreto-1ei/n.0 145, de 1937), do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da no~
meação para outro cargo de Joaquim Barreto Filho e Maria José de Araújo
Caloete, e da demissão de Gabriel Marques, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam·se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 1944, 123P da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. o 15.858 -

DE

16

DE JUNHO DE

1944

Supdme Cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3.195, de 14 de abril·de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos quatro ( 4) cargos da classe H da carreirà
de Inspetor de linhas Telegráficas, do Quadro III - Parte Suplementar do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de
Clcdomiro José Goulart, João Ferreira da Silva, José Ribeiro da Costa e Mário
Palmeira Júnior, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
· Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério .
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 1944, 123.0 da IndepeJ.!dência e 56.0 da
·República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. o 15. 859 -

DE

16 DE

JUNHO

DE 1944

Suprime. cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos vinte e oito (28) cargos da cl.e.sse F dà carreira de Telegrafista, do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas,· vagos em virtude da promoção de Adalgisio
Paulino Ferreira da Silva, Adélia Chamié Nonato de Barros, Aderbal Ferreira
Veloso, Adolfo Cardona dos Santos, Alarica Casses Galvarros, Antônio Joaquim Moreira, Corinto Veiga, Djalma Duque Estrada, Edgard de Castro, Evangelina Oliveira Alves, Gregório Pires de Carvalho, Joaquim Venândo da Silva,
José Joaquim Bittencourt Muricí, José Lopes de Vasconcelos, José Maria Leal
Facchinetti, José das Neves Pacote, José Pinto de Oliveira, Leovegildo" de Amorim Filgueiras de Alcântara Júnior, Luzia Djorah Pitombo Cavalcante, Lídia
Nogueira, Oscar Pedrosa, Pcrfírio Pereira GóiS, Renato Leão de Barros, Sebastião Cespres Martins, Vico, Vieira, Wanda Ferreira Ewerton Braga e Wlademir Emanuel Matos Alvares Costa, e da aposentadoria de Elvira Mérola
Borges da Rocha 'Júnior, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito
da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 1944, 123.0 da Independência e $6.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça. Lima.
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DECRETO N. 0 15.860 -

DE 16 DE

JUNHO

DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74 1 letra a, da Constituição, e nos têrmos do art.' 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe H da carreira de Postalista do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vago em virtude da aposentadoria de João Francisco das
Chagas, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta
Corrente do mesrpo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.861 ,....- DE 16 DE JUNHO DE 1944

o

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a,··da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De·creto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 'dois (2) cargos da classe G da carreira de
PostB.lista-auxiliar (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do Quadro III Parte
Suplementar do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da demissão de Levindo Pires Damasceno e Rafa'el Monteforte, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1944, 123.0 da independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lims.

DECRETO N.0 15.862

-DE

16

Suprime

car~os

extintos·

DE

JUNHO DE 1944

O. Presidente da República, usando da a~ribuição que lhe confere o ar.tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De~
ereto-lei n.O 3.1$15, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos seis (6) cargos da classe F da carreira de
Postalista-auxiliar (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do Quadro III Parte
Suplementar do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em vir-
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tude' da promoção de Agnelo da Paixão e Silva, Alexandre do Amaral e
Silva, Carlos Paixão, José Mari_a Rodrigues, José Rafael de Azevedo e OrlandO Lobo Gradowsky, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ds:
República.
. GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.863 -

DE

16

DE JUNHO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmo's do a,rt. 1.0 ; alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos vinte (20) cargos da classe E da carreira
de Escriturário (Decreto-lei n. 0 145, de 193'7), do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Adolfo Alves da Cunha, Antônio Dias de Oliveira,- Cícero Jardim, Fernando Vieira
Castilho, Godofredo Teixeira Guimarães, João Gomes da Silva, José Antônio Dias, José Pequeno de Oliveira, Leon Rocha Paris, Newton Jardim e·
Valdemar Romano Lobosco, da aposentadoria de Álvaro Teixeira da Nóbrega, Estanislau Jau Wojeickowsky, João Altino Dória, João Augusto Teles,
Paulo Fernandes de Sousa e Renato Leal RibeirO, da demissão de João Ribeiro· Midões, da exoneração de Iolanda Dourado Lopes e do falecimento de
Paulo Valéria do Espírito Santo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Cor.rente do mesmo Quadro, para ser aplicada no
provimento dos resPectivOs cargos vagos.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contráriO.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da.
República.
GETULIO VARGAS.

João ·de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 15. 864 -

DE 16 DE JUNHO DE 1944
'

Declara de utilidade pública a desapropriação de imóveis, para a construção
do Hospital Militar de Livramento
O Presidente. da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o art. 6.0 , combinado
com as letras a ·e b do art. 5.0 , do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho
de 1941, decreta:
Art. 1.0 É declarada dG utilidade ·pública a desaproprfação em Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, dos seguintes imóveis, por terem sido
julgados necessários à construção do novo Hospital Militar:
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a) Terreno com 12.337,61 m2 de área, pértencente a Antônio Prado
Brisola, e situado na Avenida Coronel Ângelo Melo;
b)Terreno com 6.657,01 m2 d.e área, pertencente a Aristeu Gomes Costagut:;;, e adjacente ao anterior.
Art, 2.0 Para efeito da imediata imissão de posse dos mencionados'
imóveis, é também declarada a urgência da desapropriação que se tem em·
vista, cuja efetivação fka o IVIinistério da Guerra autorizado a promover, com
isenção de qualquer impôsto de sêlo ou emolumento.
Art. 3.0 Em caso de desapropriação inediante acôrdo, prevalecerão os·
preços de Cr$ 85.663,30 e Cr$ 46. 599,00; respectivamente, de acôrdo com
a avaliação procedida pela Comissão de Escolha de Terrenos da 3.a Região
Militar, conforme consta do rebtório apenso ao respectivo processo, e a'
ser pago por conta dos recursos do Plano de Obras e Equipamentos.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 16 dé junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da·
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N,0 .15. 865 -

?E

19 DE JUNHO DE 1944

Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista d&'
Faculdade Nacional de Medicina, do; Ministério da Educação e Saúde, 6
dá outras' providências.
O Presidente da República,, usando da atribuição que lhe confe1·e o..
art. 74, letra a, -da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela -Num~rica Ordinária de Extranumer-áriomensalista da FocUldade Nacional de Medicina, da Universidade do Brasil, ão
Ministério da Educação e Saúde, uma função de a-ssistente 4~ ensino, referêncÜll XVII.
Art. 2.0 A desp8sa com a execução do 'disposto neste Decreto, na importância de C)$ 15. 600,00 (quinze mil ?. seiscentos cruZeiros) anuais, correrá
à corÍta da Verba 1 - Pessoal, Consignf.><çiio II - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação OS - Mensalistas, Anexo n. 0 15 - Ministério da EdUcação·
e Saúde, do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrB!i-á em vigor na data c;le sua publica.ção-.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da.,
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.865 - DE 19 DE JUNHO DE 1944
~
Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de· Extranumerário~menSalist!t
da Divisão do Pessoal do Ministério da Educação e Saúde
O Presidente da República-, usando da atribuição que lhe confere o
a-rt. 74, letra «, da Constituição, decret:::.•:
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Art. 1.° Ficam, criadas, na TC>~bela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Pessoz:l, do Departamento de AdministraçãO
do MinistériO de Educação e Saúde, dez Íunções de Auxiliar de Escritório, referência VII.
Art. 2. 0 A despesa com a, execução do disposto no artigo anterior correrá à conta do destaque d~ parcele..· de Cr$ 66.000,00 (sessenta e seis mil
cruzei.ro&) da Subconsignação 08 - Novns admissões etc., Consigna-ção li .:.__·
Pessoal Extranumerário, Verba 1 - Pessoal, do anexo n.O 15 Ministério
da Educr.•ção e Sa{lde, do Orçrunento Geral da República para 1944,
Art. 3.o Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 1944, · 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo

DECRETO N. 0 15.867 -

DE

19 DE

Capanem~.

JUNHO

DE 1944

Autoriza arlos Grandi, concessionário do serviço público de eletricidade de;
Imbarie, 3.0 distrito do município de Duque de Caxias, no Estado do Rio
de Janeiro, a instalar uma sub-estàção abaixadora de tensão
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

c
DECRETO N.O 15.868 -

DE 19 DE

JUNHO

DE 1944

Aprovado projetos e orçamentos para obras no pôrto da Bahi.a
Não foi publicado ai:hda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.869-DE 19 DE JUNHO DE 1944

Declara de utilidade pública ter-:enos e benleií-orias necessários à Companhia
Mogiana de Esta'ldas de Ferro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com os arts. 2.0 , 5.0 , alínea ],
e 6.0 do Decreto-lei n.0 3. 365, de 21 de junho de 1941, decreta :
Art. 1.0 São declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação
pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, os terreOos e benfeitorias
assinalados na planta que com êste baixa, em duas vias rubricadas pelo Diretor
Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, os quais são necessários
à construção da variante entre os quilômetrcs 1 e 3 ·da linha tronco da referida
Companhia.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
/

João de ·Mendonça Lit;r.a.
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DECRETO N.0 15.870 -

DE 20 DE JUNHO DE 1944

Aprova, com modificações, os estatutos da Companhia Nacional de Se~uros
Aliança de Mirms Gerais, bem como o aumento de capital e alteraçãd
de denominação social
Não foi publicado ;inda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15,.871- DE 21 DE JUNHO DE 1944
Autoriza o cid<!dão brasileiro Sebastião Rodrigues dos Santos a pesquisar
mante e associados no município de Serro, do Estado ,de lv!inas Gerais

dia~

O Presidente da República-, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrm,os do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro d::J 1940 (Código de Minas), decretS~:

A!·t. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Rodrigues dos
Santos a pesquisar diamante e associado's numa área de dois hectares e sessenta sres (2,60 hs.) stuada no imóvel Sapé ou Pinheiro, distrito de Rio do
Peixe, município de Serro, do Estado de Minas Gerais e delimitado por um
retâng-.Jlo tendo um vórtice na foz do córrego S<>.pé, afluente do Rio do Peixe
e- os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimen-tos e rumos
magnéticos: trezentos e vinte e cinco metros (325m) Sul (S), e oitenta metros (SOm) ~este (E).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos t&rmos estro.•belecidos no C6.digo de Mina-s .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma vi::~ aut@ntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e ser-3
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção IVIineral do
Ministério da Agricultura .
Art. 4.0 R2vogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da
República.

IndependênciS~

e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

]oâ.o Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.872-

DE

21

DE JUNHO DE 194~-

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Ribeiro de Carvalho a pesquisar cassi~
terita e associados no municÍpio de São João del Rei, do Estado de Minas
Gerais
O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere· o ar~
tigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco Ribeiro de Carvalho a pesquisar cassiterita e associados, numa' área de cinqüenta e cinco
hectares (55 ha), situada no lugar denominado Fazenda Volta Grande, distrito de Nazareno, município de São João <fel Rei do Estado de Minas Gerais,
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área essa d,elimitada por um hexágono irregular, que tem um vértice no marco
quilométrico' cento e sessenta e seis mús trezentos metros ( 166
~00 m) da
Rêde Mineira de Viação e, cujos h.:dos, a partir dêsse vértice, têm .os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: novecentos metros (900 m), Oitenta e nove
graus sudoeste ( 89° SW), setecentos e vinte metros ( 720 m), dois graus noroeo:tc (2° N\V), setecentos e cinqüenta metros (750 m) setenta e oito graus
sudeste (78° SE), trezentos e vinte e cinco metros (325 m) quarenta e nove
graus sudeste (49° SE), trezentos metros (300 m) sul (S), oitenta metros
(80 m) cinqüenta_ e dois graus sudoeste (52° SW).

+

Ait. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização 'de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e cinqü~nta cruzeiros (Cr$
550,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fome:rl.to da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.873- DE 21 DE JUNHO-DE 1944

A.utoriza o cidadão brasileiro Antônio Brandão Júnior a pesquisar cianita, cilima:nita, minério de estanho e associados no município de Nova Rezende,
do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República:, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta•:
Art. 1.0 Fica autorizado o cida.C.ão brasileiro Antônio Brandão Júnior
a pesquisar cimlita, cilimanita, minério de estanho e associados, numa área
de quatrocentos e setenta e cinco hecta<res e quarents.- e sete ares (475,47 ha)
situada no distrito de Bom Jesús da Penha. municí.pio de Nova Rezende,
do Estado de Minas Gera-is e delimitada po~ ~ma linha· poligonal que tem
um vértice a oitocentos e cinqüent~ metros (850 m), .rumo quarenta e três
gÍ's:ous noroeste ( 43° NVV) magnético da confluência dos ribeirões da Conquista
e das Cruzes, e os lados, a partir dêsse vértiée, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e oitenta e dois metros e cinqüe:rita centímetros (~82,50 m) vinte e nov.e gra.us trinta minutos sudoeste (29° 30' SW),.
três mil seiscentos e noventa metros (3. 690 m) sessenta e nove graus sudeste
(69° SE), quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) vinte e um graus sudoeste (21° SW), três mil setecentos e setenta metros (3.·770 m) sessenta
e nove graus noroeste (69° NW) dois mil setecentos e cinqüenta metros
(2. 750 m) oitenta e três graus trinta minutos noroeste (83° 30' NW), mil
e trinta e sete metros e cinqüenta centímetros (1. 037,50 m) seis graus trinta
minutos nordeste (6° 30' NE), três mil cento .e oitenta metros (3.180 m)
oitentZI e três graus trinta minutos sudeste (83° 30' SE).

Art. 2.0
digo de

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6-

Min~s.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a .t:o.oxa de quatro mil setecentos e sessenta cruzeiros
(Cr$ 4. 760,00), e será tnmscrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da ProP,ução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 R~vogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da IndepenP,êncis e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
c

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.874- DE 21 DE JlJNHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Mário Barreto dos Reis a pesquisar quartzo e
associados no município de Granja, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti~
go 74; letra ~.da Constituição, e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta::

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mário Barreto dos Reis
a pesquisar qu'artzo e :o.•ssociados numa área de vinte e quatro hectares e
oitenta ares (24,80 ha) situada na data Santana no local denominado Furna
da Onça, no Morro do Cavalo, distrito de Ubatuba, município de Granja, do
Estado do Ceará, área essa delimitada por um polígono irregular que tem
um vértice a quarenta e cinco metros ( 45 m) no rumo r,nagnético cinqüenta
e três graus S>lldoeste (53° SW) do ca-nto noroeste (NW) da roça de Nicolau Bispo de Ars{Ijo. a Leste (E) d2.1 Grata do Uso _Capeão e os lados, ·a
:Partir dês se vértice, com ·os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
cento e oitenta e dois metros ( 182 m) quarenta e seis graus dez minutos
nordeste (46° 10' NE), quatrocentos e dois metros e cinqüenta centímetros
( 402,50 m) sessenta e cinco. gmus s~deste ( 65° SE), novecentos e cinqüenta
e seiS metros (956 m) sessenta e soi3 graus vinte minutos sudoeste (66°
20' SW), quatrocentos e trinta e sete metros (437 m) dezesseis grêlus cin~
qüenta minutos noroeste (16° 50' NW), cinqüenta- e oito metros (58 m)
oitenta e Oito 'graus cinqüenta minutos nordeste (38° 50' NE), cinqüenta e
cinco metros (55 m) setenta e quatro graus cinqüenta minutos nordeste
(74° 50' NE); sessenta e sete meti·os e cinqüenta centímetros (67,50 m)
oitenta e dois ·graus vinte minutos nordeste _(82° 20' NE), cento e um metros
(101 m) setenta e um graus quarenta minutos sudeste (71° 40' SE), setenta
e cinco metros ( 75 m) sessents.· graus quinze minutos sudeste ( 60° 15' SE),
sessenta metros (60 m) oitenta e três graus quarenta e cinco minutos sudeste
( 83° 45' SE), quarenta e seis metros ( 46 m) sessenta e cinco graus dez minutos nordeste ( 65° 10' NE), setenta e cinco metros ( 75 m) sessenta e
quatro graus dez ·minutos nordeste (64° 10' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos eSts.•belecidos no Código de Minélls.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma- via aut?ntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e serâ
transcrito no livro próprio da Divisão de ·Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogar.1~se as disposições em contrário.
Rio de ]m1eiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independênd~ e 56.0 da
República.
ÜE'rULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15.875

-DE

21

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Cecília Ferreira de Oliveira a pesquisar quartzo
e pedras coradas no município de Teófilo Otoni, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição· que lhe confere o artigo 74, letra @, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 19j0 (Código de Minas), decreta•:

Art.

1,0

Fica ::mtorizado o cidadão brasileiro Cecilia

Ferreir~

de Oli-

veira a pesquisar quartzo e pedras .coradas numa área de cinqüenta hectares
(50 ha:) si.tuad@ no imóvel Boa Vista, distrito de Topázio do município de

Teófilo Otoni, do Estado de Mina,.s Gerais e delimitada por um retângulo
tendo um vértice & cento e cinqüenta metros ( 150 m), rumo sul ( S) magnético! da extremidade sul (S) da fachada leste (E) da séde do referido imóvel
Boa Vista- e os lados que partem dêsse vértice, com mil metros ( 1. 000 m)
e rumo vinte e cinco graus sudceste (25° SVV) magnético, quinhentos metros
(500 m) e.:-.rumo sessenta e cinco gra-us noroeste (65° NW) m~gnético.

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos est~·belecidos no Código de Mina-s ,
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
transcrito no livro própdo da- DivisS.o de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art·. 4. 0

Revog-am-se as disposições. em ?ontrário.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 dá Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
I

DECRETO N. 0 15.876-

DE

21

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a pesquisar mmenos de
chumbo, zinco e assoCiados I?O mr;.nicípio de Cerro fi..zul, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do DeCreto-lei n. 0 1. ~85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta•:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro JoÍge Bueno Monteiro a
pesquisar· minérios de chumbo, zinco e a<Ssociados n'o lugar denominado Gruta
no distdto de Votuver@V'a, município 'de Cerro Azul, do Estado do Paraná;
numa área de vinte e cinco hectares cinqüenta e um mes e noventa e três
centiares (25,5193 ha) delimit;;.da por um polígono tendo um vértice à distância de trezentos e quarenta e cinco metros (345 m) no rumo mz.·gnético
setenta e sete graus quinze minutos nordeste ( 77° 15' NE) da confluência
dos ribeirões do Pulador e dS! Gruta e os lados, a partir dêsse vértice com
os seguintes comprimentos e rumos m<lgnéticos: seiscentos metros (600 m)
trinta e um graus sudeste (31° SE) trezentos e noventa e três metros
(393 m) setenta e sete gra-us trinta minutos nordeste (77° 30' NE) qui-
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nhentos e setenta metros (570 m) dezessete graus noroeste (17° NW) duzentos metros (200 m) oitenta e oito graus sudoeste (88° SW) trezentos
e quarenta metros (340 m) setenta e um graus e tr-inta minutos sudoeste
(71° 30' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos esta•belecidos no Código de Mina.s.
Art. 3. 0 O títul~ da autorização de pesquisa que será uma- via e:utêr:tica
dêste decreto, pagará a. taxa· de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcdtÜ no livro próp:do da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art·. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rió de Janeiro, 21 de Junho de 1944, 123.0 da Independência• e .56.0 da
R~pública.

GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.877-

DE

21

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadiio brasileiro Deobaldino de Pinho Tavares a pesquisar pedraS
coradas, águas mari:r>.iw.s, beriio, ametista e turmalina no município de
Sabinópolis, do Estndo de Minas Gerais

O Preside:1te da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a•, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de .Minas), decreta•:
Art. 1.0 Fica a.uto:rizado· o cidadão brasileiro Deobaldino de Pinho Tavares a! pesquisar pedras coradas, água rriarinha, berilo, ametista e turmalina
numa á.rea de quarenta e nove hectares e sessenta. ares (49,60 ha) situada na
fazenda São Geraldo, distrito de Euxenita, município de Sabinópolis, do Estado de Minas Gera.<i.s e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice na confiuência dos córregos do Carneiro e do Congo e cujos lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
seiscentos metros 600 m) qm,•renta e dois graus sudoeste (42° SW), quatrocentos e vinte metros ( 420 m) ÜGste (VV), oitocentos metros (800 m) norte
(N), quatrccentos e vinte m8tros (420 rri) Leste (E), quinhentos e trinta
.e cinco metros (535 m) qua·re:uta e nove graus sudeste (49° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrrnos est&belecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste _decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-&e as disposições em contrário.

Ri; de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

"
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DECRETO N. 0 15.878-

EXECUTIVO

DE

21

DE JUNHO DE

1944

Retifica o art, 1.0 do Decreto n.0 9. 874, de 7 de junho ,de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti·
go 74, letra a-, da_ Constituição, e nos têrmos do Decrzto·lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:_
Art. 1.° Fie~ alterado o artigo primeiro do decreto número nove mil
. oitocentos e setenta e quatro (9.874), de sete (7) de julho de mil nove·
centos e qu21renta e dois ( 1942), que autoriZou o cidadão brasileiro Amando
Simões a pesquisar carvão em terrenos situados no quinhão número três (3)
da Fazenda Imbaú ou Rio do Peixe, no diStrito de Caeté, do município de
São Jerônimo, do Estado do P&•raná, numa área de novecentos e qu-arenta e
quatro hectares e cinqüenta ares (944,50 ha), o qual passa a ter a seguinte
redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Amando Sirriões ~ pesquisar
carvão minera-l em 'terrenos situados no quinhão número três (3) da Fsozenda
Iinbaú ou Rio do Peixe, no distrito de Curiúva., município de Araiporanga,
do Estedo do Paraná, numa área de novecentos e quarenta e quffiro hectares
e cinqüenta ares (944-,50 ha) delimitada por um polígono mistilíneo tendo
um dos vértices situado na margem esquerda do Rio do Peixe à distância
de cinco mil oitocentos e trinta e seis metros e quinze centímetros
(5.836,1 m), rumo trinta e oito graus nordeste (38° NE) do furo de sonda
de noventa e dois metros (92 m) de profundidade existente nos terrenos da
Companhia• Ca<rbonífera do Imbaú e cujos lados, a partir do vértice conside·
rado, têm, sacessivamente, os seguintes comprimentos· e rumos: dois mil
seiscentos e oitenta e sete metros e trinta e nove centímetros (2.687,39 m)
Oeste (W), três mil oitocentos e n~venta e sete metros e cinqüenta centí.me·
-t·ros (3.897,50 m) Norte (N), dois mil seiscentos e noventa e cinco metros
. e trinta Centímetros (2.695,30 m) Leste (E), até a margem esquerda do Rio
do Peixe, pela qual segue para monta·nte s.rté o ponto de partida.
Art. 2.0 Ficam mantidas as demais disposicões dos artigos do referido
--decreto, que passam 6! fazer parte integrante do Presente.
Art. 3.0 A presente retifics.·ção de decreto, não fica sujeita ao pagamento de taxa na forma do artigo 17 do Código de Minas.
Art. 4. 0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de junho ·de 1944, 123.0 da Independência e' 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.879

~DE

21

DE JUNHO DE

1944

Autoiiza o cidadão brasileiro Guilherme Bessa d'Oliveir-a a pesquisar diatizarzte
e carbonado no município de Marabá, do Estado do Pará
O Presidente da República, usando da atribu_ição que lhe .confere o ~J:rtÍ·
go 74, letra ao, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretS!:
Art. 1.° Fica a<Utorizado o cidadão brasileiro Guilherme Bessa d'Olivei-.
ra, a p~squisar diamante e carbonardo em terras fluviais, situad<'.ls no leito do
no Tocantins, nos lugares denominados Ilhas das Pa-coo e Mãe Maria, nos
-,. distritos de Itupinmga e, São João do Araguz.·ia, município de Marabá, do
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E8l:adc. ·ao l'a1-â, em três (3) áreas distintas no total de cent-o e cinqüent::;, e
seis hectares (156 ha), e assim descritas: primeira ( 1.a) área, à margem
ocidental da Ilhz.. das Pac2..s, com quz.•renta e seis hectares ( 46 ha), é delimitada por um polígono tendo um dos vértices à distância de quatro mil quinhent-os e cinqüenta metros• (4.550 m), no rumo magnético dezoito gra<.!s e
trinta minutos sudeste ( 18° 30' SE) da foz do Igarapé Água da Saúde no rio
Toca•ntins, e os lados ao partir dêsse vértice, com os seguintes comp~imentos
e rumos magnéticos: mil quatrocentos e cinqüenta· metros ( 1.450 m), vint-e
1:: qcatro graus sudoeste (24° ·SW); setecentos e cinqüenta metros (750 m),
rlezessete grs.•us sudeste (17° SE); duzentos metros (200 m), setenta e três
graus sudoeste (73° SW); oitocentos e cinqüenta metros ( 850 m), de;?:essete
graus noroeste 07° NW); mil quinhentos e trinta metros (1.530 m), vintd
e quatro graus no:·deste (24° NE); duzentos m8tros (200 m) sessenta e seis
g;·aus e quinze minutos sudeste ( 66° 15' SE); o.- segunda (2.a) área com
ónqüeLJt9. hectares (50 ha), é delimitada por uma faixa de terro.•s fluvid::;,
no leito do Rio Tocantü::~, a partir da foz do Igara·pé Mãe Mariz.·, afluenL~
da ms.•rgem direita do referido rio, e cujo eixo médio, tendo ·início no ponto
indic::.do e afastado cinqüenta metros (50 m), da margem direita do rio Tocantins, segue eqüidistante ou paralelamente à citada margem e para mont-~nt-e até completar cinco mil metros (5. 000 m-) de comprimento, medindo
cem metros (100 m) de ls.rgura; a terceira (3.a) área com sessenta hectS.•res
(60 ha), delimitada por um retângulo que tem o seu lado sudoeste (SW)
coincidindo com o lado nordeste (NE) do retângulo que define a área de pesquisa concedida. a Antônio Borges Pires Leal pelo decreto número treze mil
e noventa e um (13.091), de qus.<tro (4) de agôsto de mil novecentos e
C!Uarenta e três ( 194-3), e um vértice à distância de setecentos e noventa
metros (790 m), no rumo cinqüerita e oito graus e quarenta minutos noroeste
(58° 40' NW) do canto norceste (NW) do prédio da sede do pôsto de Serviço de ProteçãD aos Índios e os lados que partem dêsse vértice com os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300 m), vinte
gmus e trinta minutos nordeste (20° 30' NE), e dois mil metros (2.000 m),
sessenta e nove grç,.<us e trinta minp.tos noroeste (69° 30' NW).
Art. 2.0 Esta autorizeção é outorgada nos têrmos estz.•belecidos no Código. de Mina.s.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma- via flUtêntica
dêste decreto, pngará a taxa de mil quinhentos e sessenta cruzeiros (Cr$
1. 560,00), e seriÍ. transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral Co Minis-tério da Agricultura:.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Ja-neiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência• e 56." da

R 8pÚb1ica.
GETULIO VARGAS.

]oã.o ·Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.880-

DE

21

DE

JUNHO

DE

1944

Autoriza o cidadã.o brasileiro José Câadido de Cerqueira Leite a pesquisar bauxita, zircônio e associadOs no município de Poços de Caldas, do
Estado de Minas Geril.is
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti~
go 74-, letra ao, da Consti~uição, e nos têrmos do Decreto· lei n. 0 1. 985, de 29
de: ja:-~eiro de 1940 (Código de Minas), decret~:
131.837 -

Cal. de Leis -

Vol. IV -

2.'-' Parte
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Art. 1.° Fica autorizado o cids.<dão brasileiro José Cândido de Cergueira Leite a pesquisar bauxita, zircônio e associados numa área de quatroce;.tos hectares ( 400 h~) situada na Fs.•zenda Ta pico, no imóvel Fazenda
C<.l'mpos, do Chapadão, distrito e município de Poços de Caldas, do Estado de
lVIinas Gerais, áres.• essa delimitada por um retân'gulo que tem. um vértice a
quinhentos e noventa e cinco metros (595 !n) no rumo magnético vinte e
qu"'tro g~aus trinta minutos noroeste (24° 30' NW) da ponte sôbre o córrego
do Chapadão na Fazenda do mesmo nome e cujos h.-dos, convergentes nestE
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e qui~
nhentos metros (2. 500 m) treze graus sudeste ( 13° SE), mil e seiscentos
metros (1.600 m) setj::nta e sete graus nordeste (77° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estG~belecidos no C&.
digo de Minas.
·
Art. 3,0 O tí.tulo ·da· autorização de pesquisa que será uma via aut8ntica
dêste decreto, pa•gará a taxa. de quatro mil cruzeiros (Cr$ 4. 000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura. ·
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário·.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência e S6,0 da
República.
·• . I
GETULIO VARGAS.

João Manricio de Mede[ros.

DECRETO N. 0 15.881 -.~E 21 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Adernar Spinola Dias e Rita Spinola Dias a
pesquisar águas mine~ais, termais e gazosas, no muniCÍpio de Boie_te,
do Estado de São Paulo
·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e no~ têrmo~ do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decret&:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros J?-demar Spinola
Dis.os e Rita Spinola Dias a pesquis2r águas minerais, termais e gazosas, numa
ilrea de trinta hectares e. oitenta ares (30,80 ha) situs.•da no local denominOOo
Fa;zenda Bofete, no distrito e município de Bofete, do Estado de São Pa-ulo,
e delimitb.da por um polígono irregular que tem um vértice a oitocentos e
quarenta e um metros e dois ce11tímetros (841,02 m) no rumo trinta e 'cinco
graus treze minutos sudeste (35° 13' SE) da confluência dos rios BonitO e
Inveja, e os lados, a p<trtir do vértice considerado, .têm os seguintes comprimentos e rumos verda-deiros: oitocentos e noventa e cinco metros (895 m),
sessenta gra:us vinte minutos nordeste ( 60° 20' NE); duzentos e vinte me·
tros (220 m), três graus três minutos sudeste (3° 03' SE); cento e set-enta
metros (170 m), quarent& e um graus vinte e nove minutos sudoeste (41°
29' SW); duzentos e trinta e cinco metros (235 m), dezenove gr~•ns cinco
minutos sudoeste (9° .05' SW); trezentos e oitenta e seis metros (386 m),
trinta e dois graus seis minutos sudoeste (32° 06' SW); seiscentos e um metros (601 m), quarenta graus quarenta minutos noroeste (40° 40' N\V).

Art, 2.0 Esta autorização é
digo de Minas.

outorg~da

nos têrmos estS!beleddos no Có~

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3.0
dêste decreto,
t·r:J.nscrito no
Ministério d<i'
Art. 4. 0

O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
pagará a taxa de-trezentos e dez cruzeiros (Cr$ 310,00) e será
livro próprio da Divisão de Fomento d~ Produção Mineral do
Agricultura.
Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência• e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO

N.0

15.8-82

-.DE

21

DE JUNHO DE

1944

Atdoriza o cidadão bz-asileiro Manuel da Silveira Brum a pesquisar mica e
associados no município de Tombos, do Estado de Minas Gerais
O Presidente' da República, usando da atribUição que lhe confere o artigo 74, letra r:.•, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 · 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de' Minas), decreta•:

Art. 1.° Fica autorizado d. cidadão brasileiro Manuel da Silveira Brum
a pesquisar mica e associados numa área• de vinte e seis hectares treze ares
e vinte e quatro centiares · (26,1324 ha-), situada no imóvel denominado Sete
Voltas, no distrito e município de Tombos, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um polígono irregular que tem um vértice s.• quatrocentos e
seÍ:e metros (407 m) :Óo rumo quarenta e três graus quarenta e cinco minutos nordeste (43° 45' NB) do marco de pedra localizs..dó no alto da serra
Sete Voltas, à direita do córrego do mesmo nome, marco êsse que assinala
A linha limítrofe dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, e 'os lados
da poligonal envolvente da· ánO!a da pesquisa, a partir do vértice consider&do,
t~m: seiscentos e cinco metros (605 m) sessenta e seis graus quinze minutos nordeste (66° 15' NE), duzeri.tos e vinte ·e dois metros (222 m) cinqüenta
e sete g,raus quinze minutos sudeste (57° 15' SE), cento e cinqüenta e sete
metros e cinqüenta centímetros (157,50 m) dez gra·us sudoeste (10° SW),
quinhentos e vinte metros (520 m) sessenta e dois graus sudoeste (62° SW),
trezentos e setenta e sete metros e cinqüenta• centímetroS (377,50 m) qua~
renta e dois gmus trinta minutos 'noroeste (42° 30' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estr:.•belecidos no Cá.~
digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a;. taXa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro prÓprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral- do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

·Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0
República.

da~

Independênciô.l e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
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DECRETO N.O 15.883-

DE

EXECUTIVO

21

DE JUNHO DE

·1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Rabelo ]unqueira a pesquisar minério de
zircônio no município de Andradas, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti·
go 74, letra z.•, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (C6digo de Minas), decretB!:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Rabelo Junqueira a
pesquisar minério de zircônio numa área de quarenta e oito hectares e quz....
renta ares ( 4-8,40 ha) situada no imóvel denominad·o São Sebastião da Cachoeirinha, distrito e niunicípio de Andrz.das, do Ests.odo de Minas Gerais, e
delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a mil e setenta metros
(1.070 m) rumo setenta e nove. graus trinta minutos sudoeste (79° 30' S':V)
magnético, da foz do córrego da Cachoeirinha, afluente do ribeirão do Cipó, e
cujos lados, a1 partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
mz.<gnéticos: quatrocentos metros (400 m) quarenta e nove graus trinta minutos sudoeste (49° 30' SW), novecentos e sessenta metros (960 m) vinte
·e cinco graus trinta mim.:. tos sudeste (25° 30' SE), seiscentos e vinte metros ( 620 m) quarenta e seis graus nordeste ( 46° NE), oitocentos e oitenta
metros (880 m) tr;inta e sete graus trinta minutos noroeste (37° 30' NVJ).
d~go

Art.· 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos esta•belecidos no Códe Mina•s.

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagmá a taxa de quatrocentos 8 noventa cruzeiros (Cr$ 490,00)
e será transcrito no livro próprio da. Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4, 0

Revogam-se as disposições ém contrário.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123. 0 da Independênciao e b6.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. o 15.884 -

DE 21 DE JUNHO DE 1944

Autoriza a sociedade de mineração Emprêsa de ·Caulim Ltda. a pesquisar arÉila e associados no município de São Gonçalo, do Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra s.-, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decret~:
Art. 1.° Fica autorizada a sociedade de mineração Empr&sa de Caulim
Ltda:. a pesquis:?..•r argila e a.ssociados numa área de vint-e e oito hectares
sessenta e nove ares e sessenta centiares (28,6960 ha) situada no distrito e
tpunicipio de São Gcmçalo, do Estado do Rio de Janeiro, área essa delimitada
por um pol!gono irregnla.r que tem um vértice no entroncamento -da estrz.oda
de Alcântara para Cucuia com a para Sapucaia e cujos lados, a partir desse
vértice, tê:n os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e oitenta
:metros (180 m) quinze graus quaTenta minutos nordeste (15° 40' NE), tre-
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zentos e sessenta e quz..tro metros (364 m) oitenta e nOve graus dez minutos
sudeste (89° 10' SE), cento e vinte e quatro metros (124 m) dois graus
trinta e cinco minutos noroeste (2° 35' NW), cento e três metros (103 m),
dois graus seis minutos nordeste (2° 06' NE), cento e quarenta e oito metros
(148 m) oitenta e cinco graus cinqüenta e um minutos nordeste (85° 51'
NE), noventa e quatro metros (94 m) dois graus sudeste (2° SE), duzentos
e oitenta e dois met>os (282 m) cinqüent~ e quatro graus sudeste (54° SE),
seiscentos metros ( 600 til), quarent~ e dois graus vinte minutos sudoeste
(42° 20' SW), cento e sessenta e oito metros (168 m) sessenta graus cinqüenta minutos noroeste ( 60° 50' NW), cento e setenta e cinco metros
(175 m) vinte e nove graus. cinco minutos noroeste (29° OS' NW), cento
e sessenta metros ( 160 m) trinta e um graus quinze minutos noroeste
(31° 15' NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos est5.•belecidos no Código de Min5.•S.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma- via autêntica
dêste decreto, pagará a. í:axa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç_ão Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrá!io.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da lndepé.-ndênci~ e 56.:-, da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.O 15.885,

DE

21 DE JUNHO

1944

DE
Q

Autoriza o cidadão brasileiro Valentin Culpi a pesquisar calcá.reo e associados
no município de Cérro Azul, do Estado do Paraná
O Presidente da Repúblic8., usando da atribUição que lhe confere o ort. 74,
letra a, da Constituic5o e nos têrmos do_ Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Min8.s), decreta:
Art. 1.0 ·Fica autorizado o cidadão brasileiro Valentin Culpi a pesquisar calcáreo e associados numa área de um hectare, vint:'! e nove 2res e sessenta e quatro centia;:-es' (1,2964 ha), situada rio lugar dennminado Morro Vermelho, distrito de Votuvemva do município de Cêr:w Azul, do -Estado do Paraná
e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a duzentos e oitenta
e cinco metros (285 m), rumo virit"e e oito graus e trinta minutos sudoeste
(28°30' SW) magnético da foz do córrego Morro Vermelho afluente do Ribeirão Santaria e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e sete metros ( 107 m), oitenta e dots graus
noroeste (82° NW); setenta e nove metros (79 o), sessenta e oito graus sudoeste (68° SW); cento e dez metros (110m), dezessete graus e trinta minutos
sudoeste ( 17°30' SW); nOventa e três metros (93 m) sessenta e sete graus nordeste ( 67° NE); cento e cinqüenta e oito metros '( 158 m), cinqüenta
e sete graus nordeste (57° NE).
Art. 2. 0 Esta
Código de Minas.

~autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no
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Art. 3.0 O tüulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123. 0 da Indepelldência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.O

15.886-DE

21

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Davi Wille Lupion a pesquisar carvão mineral
e associados no município de Tomazina, do Estado do Paraná
O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. -74.
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
j_arieiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o ddadão brasileiro Davi Wille Lupion a pesquisar carvão mineral e associados numa área de novecentos e sessenta e nove
hectares e sessenta e· três ares (969,63 ha), situada nas fazendas Boa Vista,
Ribeirão Novo do Paiol e Ribeirão NÚvo, distrito e município de 'fomazina,
do Estado do Paraná, área 'essa delimitada por um· polígono irregular qUe
tem up1 vértice a mil quinhentos e setenta metros (1.570 m) rumo magnético
setenta e cito graus quinze minutos nordeste ( 78P15' NE) do màrco . quilo- .
métrico número vinte e cinco (25) da Estrada de Ferro Barra Bonita-Rio do
Peixe da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, no trecho 'fomazina-Venceslau Braz e cujos lad~s, a partir dêsse vértic;e, têin. os seguintes comprimentos
e rumos ma:gnéti~;os: três mil e cinqüenta metros (3.050 m) sessenta e cinco
graus noroeste (65° NW), oitocentos e" oitenta e cinco metros (885 m) dezenove
graus trinta minutos nordeste ( 19°30' NE). mil ·setecentos e vinte metros
(1. 720 m), setenta graus quarenta e cinco minutos. sudeste (70°45~ SE), mil
e quatrocentos metros (1.40'0 m) setenta e dois graus nord.este (72° NE),
dois mil quatrocentos e setenta metros (2.470 m) oitenta e dois graus súdeste
(82° SE), mil quinhentos e dez metros (1.510 m) cinqüenta e três graus nordeste ( 53° NE), mil quinhentos e quarenta metros ( 1. 540 m) trinta e .seis
graus quarenta e cinco minutos sudeste (36°45' SE), mil setecentos e vinte
metros (1.720 m) trinta e nove graus sudoeste (39° SW), dois mil quatrocentos e setenta mêtros (2 .470 m) .oitenta e dois graus noroeste (82° NW),
mil trezentos e noventa metros ( 1. 390 m) cinqüenta e sete graus sudoeste

(57° SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada rios têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut&ntica
d&ste decreto, pagará .. a taxa de quatro mil oitocentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 4.850,00), e será hanscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GEÚTLIO

vp.RGAS.

João M~uricio de Medeiroo.
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DECRETO N. 0 15.887- DE 21 DE

JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão bu;sileiro Lafayette Hermínio de Freitas a pesquisai ca.ulim
no município de MotJi das Cruzes, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código. de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Lafayette Hermínio de
Freitas a pesquisar caulim em terrenos situados no distrito de Poá, município
de Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo, numa áre'a de sete hectares,
(7 ha), delimitada por um quadrilátero tendo um vértice a distância de novecentoS e um metros (901 m) no rumo magnético quarenta e três graus e dezenove minutos sudoeste (43°19' SW) a partir da Cruz da Capela existente no
cemitério de Poá e os lados a partir dêsse vértice com os seguintes comprimentos e rumos màgnéticos: duzentos metros (200 m), cinqüenta e oito graus
e quarenta minutos sudoeste (58°40' SW); trezentos e vinte e três metros
(323 m), trinta e cinco graus noroeste (35° NW); duzentos metros (200m),
quarenta graus e quarenta e cinco minutos nordeste (40°45' NE); trezentos e
oitenta e sete metros (387 rp), trinta e seis graus e quinze minutos sudeste
(36°15' SE) até O ponto de partida.
'
Art. 2. 0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

cutorgada

nos têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos· cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, 4.0

Reyogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.()
da República.
GETULJO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.888-DE ·21 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Edmundo, Martins a pesquisar grafita, pedras
coradas, mica e associados, no município de Resplendor, do Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Edmundo Martins a pesquisar grafita, pedras coradas: mica e associados em terrenos situados no distrito e município de Resplendor, do Estado de Minas Gerais, numa área de
cinqüenta e sete hectares e quinze ares e vinte e um centiares (57,1521 ha),
delimitada por um paralelogramo, tendo um vértice à distância de quatrocentos
~ dez metros e cinqüenta centímetros (410,50 m) no rumo magnético dezesseiS graus quarenta e cinco minutos nordeste ( 16°45' NE) do marco quilomé-
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trico duzeritos e quarenta e cinco (Km 245) da Estrada de Ferro Vitória a
Minas e os lados, que partem dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: seiscentos e cinqüenta metros (650 m) quarenta graus noroeSte
(40° NW), novecentos e cinqüenta metros "(950 m) vinte e sete graus quarenta
e cinco .minutos sudoeste (27°45' SW).
Art. 2.0 Esta
Cód_igo de Minas.

autorização

é

outorgada

nos

têrm.os

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será t::m:?, via autêntica,.
dêste decreto, pagará a taxa de q~inhentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 580,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogám-se as disposições em c~mtrário.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.O. 15.889-DE 21 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidé'.dão brasileiro Joaquim Codeço Osório a pesqt.!isar pedras coradB.s
no município de Sabinópolis, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decr-eto-lei n. 0 '- 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
t Art. 1.°
Fica autorizado o cidadão brasileiro Jcaquim Codcço Osório
a pesquisar pedras coradas numa área de trinta ·e cinco hzct3.res (35 ha), situada na Fazenda São Bartolomeu, distrito de Euxenita, município de Sabinópolis, Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice
a seiscentos e cinco metros ( 605 m), rumo sessenta e oito graus noroeste
(68° NW) magnético da fóz do córrego de Dentro afluente do Ribeirão São
Bartolomeu e os lados que partem dêsse vértice com setecentos metros (700 m)
e rumo cinqüenta e um graus noroeste (51° NW) magnético, quinhentos metros
(500 m) e rumo trinta e nove graus nordeste (39° NE) magnético.

Art. 2. 0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorgada

nos têrmos

e.stahetecidos

no

Art. 3.0 o· título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntka
clêste decreto, pagará a taxa de trezentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 350,00)
e será transcrito no livro 'próprio da Divisão de Fom.ento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em Contrário.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RepúbliCa ,
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15.890-DE 21 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Filinto de Sousa· a pesquisar pedras coradas, quartzo
e ·associados no município de Urandi, do Estado da Bahia
O Preúdente da Repúbli:ca, usando da atTibuicão que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição' e nos têrmos do Decc~to~lei n.O 1.985, <i.e 29 de
jãneim de 194·0 (Código ds T.Jl:inas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Filinto de Sousa a pes~
quisar pedras coradas, quartzo e associados numa área de duzentos e vinte e
sete hectares e cinqüenta 8.res (227,50 Ha), situada Da Fazenda Santa Clara,
distrito de Tanape do município de Urandi, do Estado da Bahia e delimitads
por uma linha poligonal que tem um Vértice a quatrocentos e cinqüenta ~etros
(450 m), rumo sessenta e qUatro graus e trinta minutos sudoeste (64°20'
SW) magnético, da confluência dos rios Santa Clara e Braga e cujos lados,
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
mil e seiscentos metros (1.600 m) "este (E), dois mil metros (2.000 m) dezessete
graus noroeste (17° NW), trezentos metros (300 m) oe::;te (VV), oitoce.1tos
metros (800 m) cinqüenta e um graus sudoeste (51° SW), mil quatrocentos
metros (1.400 rr:.), quatro graus e trinta minutos sudoeste (4°30' SW).
Art. 2. 0 Esta
de Minas.

autorização

é outorgada nos têrmos esté'lbelecidos

LO

Códi~o

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, Pagará a taxa de dois mil duzentos e oitenta cruzeiros (Cr$
2.280,00) e será trenscrito no livro próprio da Divisãq de Fomento da Pro~
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

I

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.391-DE 21 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Rebelo ]unqueira a pesquisar minério de zírcônio no município de Andradas, do Estado de li1ina.s Ge::ais
O Presidente da República, mando da atribuição que lhe conft<i e o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 194·0 (Código de Minas), decr:eta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão bras!leiro José Rabelo Junqueira
a pesquisar minério de zircônio numa área de sessenta hectares e cinqüenta
2res ( 60,50 ha), sitt,Iada .no imóvel denominado. São Sebastião da Cachoeirinha,
distrito e município de Andradas, do Estado de Minas Gerais e delimitada por
uma linha poligonal cujos lados, a partir de um ponto situado a mir e seteilta
metros (1.070 m) rumo cinqüenta graus nordeste (50° NE) magnético da
fóz do córrego Potreirinho afluente do Ribeirão do Cipó, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e dez metros (510 m) e vinte e sete
graus trinta minutos sudeste (27°30' SE), setecentos metros (700 m) e qua-
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renta e cinco graus nordeste (45° NE), novecentos e sessenta metros (950 tri) 7
e vinte e cinco graus trinta minutos noroeste (25°3G' NW), oitocentos e cinqüenta metros (850 m) e trinta graus sudoeste (30° SVV), duzentos e dez
metros (210 m) e vinte e sete graus trinta minutos sudeste (27°30' SE).
Art. 2. 0 Esta' autcl"ização é outorgada nos têrmos estabelecidos ro
Código de Minas.
·
0
Art. 3.
O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via al,têntica
dêste dec-reto, pagará a taxa de seiscentos e dez cruzeiros (Cr$ 610,00) e será
transcrito no livro 'próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Árt. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independêricia e 56.!'

da República.
GETULIO· VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.892-DE 21 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza ~ cidadãO brasileiro José Cândido de Ceàjueira Leite a pesquisar
minério de zircônio, bauxita e associados no município de Poços de Caldas
do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usand~ da atribuição que lhe confer~ o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
dB 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Cândido de Cerqueira
Leite a pesquisar minério de zircônio, bauxita e associados no imóvel denominado
Fazenda Tapico situa.da na Fazenda Campos do Chapadão, no distrito e município de Poços de Caldas, do Estado de Minas Gerais, numa área de quatrocentos e cinqüenta hectares ( 450 ha) delimitada por um retângulo tendo um
vértice à distância de mil setecentos e trinta metros ( 1. 730 m) no rumo
magnético quarenta e seis graus nordeste ( 46° NE) da ·ponte da Estrada CascataFazenda Tapico sôbre () córrego Chapadão e os lados que partem dêsse vértice
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e quinhentos metros
(1.500 m), setenta e sete graus nordeste (77° NE); três mil_ metros (3.000 m).
treze graus sudeste ( 13° SE) .
Art. 2. 0 Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos têrmos . estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil e quinhentos cruzeiros (Cr$
4. 500,00) e será transcrito no livro próprio da "Divisão de Fomento da Produção Mi:heral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO' VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15.893-DE 21 DE JUNHO DE 1944

Autorizll o cidadão bmsileiro Teodósio Herculano da Costa a pesquisar mica:
e associados nà município de Caratinga, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribui~ão que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-l~i n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta;
Art. 1.° Fica autorizado ·o cidadão brasileiro Teodósio Herculano da
Costa a pesquisar mica e associados numa área de dezesseis hectares (16 ha),
situada no lugar denominado Córrego dos Gomes, distrito de Bom Jesús do
Galho, município de Caratinga, do Estado· de Minas Gerais, e delimitada por
um polígono irregular que tem um vértice a trezentos e oitenta e um metros
(381 m); no rumn magnético trinta e oito graus sudoeste (38° SW) ·da confluência dos córregos São Pedro e dos Gomes,' e, os lados, a partir do vértice
considerado, têm oS seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos
e setenta e cinco metros (375 m), quarenta e um graus trinta minutos sudoeste (41°30' SW); cento e dezoito metros (118m), vinte e. sete graus· trinta
minutos sudeste (27°30' SE); duzentos e setenta e seis metros (276 m), oitenta e nove graus nordeste ( 89° NE); quatrocentos e sessenta e oito metros
(468 m), sessenta e um graus quinze minutos nordeste (61°15' NE); quinhentos e quinze metros (515 ríl), setenta e dois graus quarenta e cinco minutos noroeste (72°45'- NW).
Art. 2. 0 Esta
Código ~e Minas.

autorizaçã9

é

outorgada

nos

têrmos

estabdecidos

r;o

Art. 3.0 O título da. autorização de pesquisa, que ser.á uma via autf:ntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentós cruzeiros. (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão- de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
.

Art. 4.0

,

I

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2l de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V 4RGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.0 15.894-DE 21 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Moisés Lupion de Troya a pesquisar salitre no
município de Venceslau Braz, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O'art. 74,
letra a, da Constítuição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de Janeiro
de 194-0 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autqrizado o cidadão brasileiro Moisés Lupion de Trova
a pesquisar salitre numa área de cinqüenta e nove hectares e quarenta ares
(59,40 ha), situada no lugar denominado Água da Pedra, distrito de São José
·da Boa Vista, município de Venceslau Braz, do Estado do Paraná, área essa
delimitada por um polígono mixtilíneo que tem um vértice na confluência do
córrego da Água da Guabiroba c?m o ribeirão do Pinhal ou Pescaria e cujos
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lados retilíneos a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e vinte me1;:ros (220 tÚ), oitenta e um graus nordeste
(81° NE), trezentos e noventa metros (390 m), trinta e três graus trinta minutos noroeste (33°30' NW), seiscentos e_ oitenta metros (680 m) setenta e
sete graus sudoeste ( 77° SW), .quinhentos e sessenta metros (560 m), quarenta
e seis graus sudoeste (46° SW), novecentos e setenta e cinco metros (975 m),
sessenta e quatro graus trinta minutos sudeste (64° 30' SE). O lado mixtilírieo
da poligonal é a margem· esquet·da do ribeirão do Pinhal ou Pescaria compreendida entre o último vértice e o po-nto de partida,
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estubebcidos- no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vi~ autêr:ttica
dêste decreto, pag~rá a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00), e será trans~
crito no livro prÓprio dá Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis~
téri'o da Agricultura .
Art. 4-.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944; 123.0 d8 Independ&nda e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.O 15.895-DE 21 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Elbert Pimenta a pesquisar serpentinito no muniCÍpio de Mateus Leme, do Estado de f.iinas Gerais
O Presidente da República, usando da ~tribuição que -lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brnsileiro Elbert Pimenta a pesquisar
serpentinito, numa área de cinqüenta hectares (50 ha), situada no lugar deno~
minado Azufita, distrito e municípi.o de Mateus Leme, do Estado de Minas
Gerais, e delimitada par um retângulo que tem um vértic8 a setecentos metros
(700 m) no rumo magnético dez graus sudeste (10° SE) do centro do pontilhão da Rêde Mineira de Viação, existente no trecho Silva e OlivEdra-Azurita,
sôbre o córrego da Olaria no quilômetro oitocentos e vinte e dois mais noventa
e dois metros (Km 822
092 m) e cujos l8dos convergentes no vértice con~
siderado, têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos metros (500 m), sessenta graus nordeste ( 60° NE); mil
metros (1.000 m), trinta graus sudeste (30° SE).
Art. 2.0 Esta :autorização é outorg~da nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão. de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revcgam~se as disposições em contrário.

+

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0
da República.GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15.896-DE 21 DE JUNHO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro César Galvão de Azevedo a pesquisar caulim
e associe.dos no município de ]uqueri, do Estado de São Paulo

O Presid2nte da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
let>a a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de ~9 de janeiro
de 19<',0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Césm· Galvão de Azevedo
a pesquisar caulim e associados numa área de .quatorze hect::ues e quatorze
ares (14,14 ha), situada no lugar denonünado Pmtara, distrito de Fnmco da
Rocha, município de Juqueri, do Estado de São Paulo, e delimitada por uma
linha poligon<:J,l que tem um vértice a· duzentos· e noventa metros ( 290 m),
rumo oito gr.::us e qm•.renta minutos nordeste ( 8°40' NE) magr:ético da confluência dos córregos Palmeiras e Júlio l'Jl:ota e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: noventa metros
(90 m), quatorze graus e trinta minutos nordeste (14°30' NE); cento e noventa
e dois metros (192 m), dez graus e trinta minutos noroeste (10°30' NV.J);
trezentos e sessenta e cinco metros (365 rri), dezenove graus nOrdeste (19°
NE); trezentos e, sessenta metros (360 m); sessenta e dois graus e trinta
minutos sudoeste (62°30' S\V); trezentos e quinze metros (315 m), treZI'!
graus e vinte e cinco minutos sudoeste ( 13°25' SW); cento e sessenta metros
(160 m), quarenta graus e vinte e sete minutos sudeste (40°27' SE) e cento
e noventa metros ( 190 m), setenta e oito graus e trinta e nove minutos sudeste
(78°39' SE).
Art. · 2.0 Esta autorizaçãO é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será. uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123.0
da -República,

da Independência e 56.0

GETULIO VARGAS,

João Mauricio de Medefros.

DECRETO N. 0 15.897 -DE 21 DE

JUNHO DE 1944

Autoriza a Companhia Central Elétrica de Icem a construir no munzctpto de
Frutal, Estado de Minas Gerais, um ·prolon[Jamento da linha de transmissão qu& atravessa a ponte "Mendonça Lima", sóbre o tiy Grande
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15 .. 898. -

DE 22 DE JUNHO DE 1944

Promulga o CotlVênio Cultural entre o Brasil e o Chile, firmado em Santiago
do Chile, a 18 de novembro de 1941
O Presidente da República, tendo ratificado, a 18' de agôstó' de 1943, o
Convênio Cultural entre o Brasil e o Chile, firmado em Santiago do Chi:e, a
18 de novembro de 1941; e
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Havendo sido trocados os respectivos instrumentos , de ratificação na cidade do Rio de Jameiro, a 8 d'e setembro de 1943;
Decreta que o referido Convênio, apenso por capta ao presente Decreto,
seja executado e cumprido tão inteiramente como nêle se contém.

Rio de Jan:-úro, em 22 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO

v ARGAS.

Oswaldo Aranha.

Getúlio Dornelles Vargas, Presidente d::i> República dos Estados Unidos
do Brasil:
Faço saber, <?.os que a presente Carta de ratificação virem, que, entre a
República dos Estados Unidos do Bra•sil e a República do Chile, foi concluído
e assinado, pelos respectivos Plenipotenciários, em Santiago, a· 18 de novembro
de 1941, o Convêaio de lntercârhbio Cultural, do teor s-eguinte:

CONVÊNIO CULTURAL ENTRE O
BRASIL E O CHILE

CONVENIO CULTURAL ENTRE
EL BRASIL Y CHILE

Os Governos da República dos· Es:to..-..dos Unidos do Brasil e da RepúNica do Chile, animados do desejo
-de intensificar o intercâmbio cultural
entre os dois paises;
Convencidos da grande utilidade
recíproca que há no melhor conhecimento da ciêncis.•, dàs letras e das
artes;
certos de que contribuem para
~proximação espiritual entre os seus
povos facilitando mUtuamente a comprovação dos progressos feitos em
todos os domínios da inteligência, do
saber e da interpretação. artístics.•;
confiando em que essa troca de
·afirmações de cultur21 concorrerá Ps.r<Í
a· justa e sincera compreensão entre
Universidades, Institutos Científicos,
Academias e homens de penss.•mento,
assim solicitados para empenhar os
-seus esforços em proveito da causa
ds. amizade, cooperação e paz que
ambos os Governos defendem e va··
lorizam;
pensando effi adotar tipos- de entendimento entre aqueles organismos
intelectuais que possam de futu<o ~e
neralizar-se no continenfe em forma
duma colaboração atiy~ da-s respectivas culturas a serviçO do seu desenvolvimento, e da perfeição do espírito
americ&'llo;

Los Gobiernos de la República de
los Estados Unidos dei Brasil y de 1~
República de Chile, animados dei deseo
de intensificar el intercambio cultural
enne los dos palses;
Convencidos de la grau utilids.·d
recíproca que tiene el mejor conodiniento de la ciencia, las letras y las
artes;
ciertos de que contribuen· a la apmximación espii-itual de sus p1.1el::llos :adlita.ndo mutuamente la comprobs.·ciórl
de los progresos hechos em tod0s los
darninios de la inteligencia, del saber
y de la interpretadón artlstica;
confiando que este intercs.mb;o de
informaciones culturales ~yudar-i a la
justf.' ·y sincera comprensión entre
Univer&idade~,
Institutos científicc~,
Aca·demias e Intel~ctuales, solicitados
para que desarrollen sus esfnerzos en
provecho de la cs.'l!sa de la amistad,
cooperación y paz que ambos Gobiernos defienden y estiman;
pens~.mdo en a-daptar tipos de entendiffiiento entre aquellos organismoS~
intelectuales que puedan en lo futuro
generalizarse en el continente en f'lrma
de una colaboraci6n activa de las
respectivas culturas· al servido de su
desenyolvimiento y ·del' pedeccionamiento del espírito americsm.o;
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e 'tendo em vista os tradicionai::> laços de estima e interêsse que unem
brasileiros e çhilenos;
aproveits-ndo a oportunidade da visita que faz ao Chile o Ministro das
Relações Exteriores do Brasil;
Resolverc.·m celebrar um Convênio
destinado a tais objetivos, e para êste
efeito nomearam seus Plenipotencià·
rios, a saber:
O Exco=Jentíssimc· Senhor Presidente
à.D Repú'!:>Iica dos Est2dos' Undo;: dó
Brasil, Sua Excelência o Senhor Doutor Osvaldo Aranha, Mini;iro dB!S Re~
lações Exteriores do Biasi!, e

Os qus-is, depois de terem exib;.(lo
reclprocamente os seus Plenos P')deres, achados em b0a· e devida forma,
.
.
convieram
no segutnte:

y teniendo en vista los tradicwnales
la·zos de amistad e interés que unen
a brBsilefi.os } chilenos;
aprovechsmdo la oportunid9.d de ia
visita que hace a Chile e! Ministro
de Relaciones Exteriores dei Br:::.•sil;
Resuelven celebra-r un Convenin
destinad'o a tales objetivos, y _par3
este efecto nombrmn sus Plenipotencbrios, a saber:
El
Excelentísimo
Sefi.or
Presidente de la República de los Est.sdos
Unidos del Brasil, a Su Excelencia el
Sefi.or Doctor Oswaldo Ara·ilha, Minis-.
tro de Relaciones Exteriores dei
Brasil, y
El Excelentísimo Sefíor Vice-Pr8sidente de la República en ej!2rcicio
dei Poder Ejecntivo, a Su Excelen'cia
el Sefíor Juam Bautista Rossetti, Ministro de Relaciones Exteriores de
Chile,
Los que,· después de hz.·berse exhibido •recíprocamente sus Plenos Poderes, hallados em bueno y debida
forma, convienen lo que si~ue:

ARTIGO PRIMEIRO

ARTÍCULO PRIMERO

As Universidades, Academias, Insti~
·tutos àu outras entidades culturai3,
científicas, literárias e artísticas de
um e outro pBÍs promoverão por
todos os meios a.o seu alcance a a'Proximação e o intercâmbio cultural n~
cíprocos, procurando especia!wente estimular e auxiliar a realizaç5c de
v1agens de seus dirigentes. pmf<:<ssc
res e associados, cOm o prop6sito ele
darem curses ou· conferênci<:>.•s :>~'g>.mdo
f.lrogramas oportunamente corrbin::;.·dos
.!ntre os respectivos Ministénos de
Educação ou por seu intermédio, iÍlspirados nos sentimentos ideais do
presente Convênio.

Las Universida·des, Academias, Institutos u otras entidades culturales,
científicas, literarias y artísticas de
uno y otro país promoverán por todos
los medias a sua alcance la aproximación y el intercambio cultural recíprocos, procur::::ndo especialmente estimular y auxiliar la re<llización de
viajes de sus dirigentes, profesores y
socios, con el fin de didar cursos o
conferencias según programas oportunamente ~ombinados entre los. respectivos Minist~rios. de Educación o
por su intermedio, inspir.s-dos en los
sentimientos e ideales dei presente
Convenio.

ARTIGO H

ARTÍCULO li

Cada uma das Altas Partes Con·tratantes concederá aimalmente dez
bols::;.s p8ra estudantes de cursos superiores ou profiSsionais brasileiros ou
chilenos, enviados de um a outro país
para prosseguirem ou aperfeiçrm, em
seus estudos, consignando para o efeito
·verbas próprias e facilitando c:G ma-

Cada una• de las _Altas Partes Contratantes concederá anualmente diez
becas para estudiantes de cursos superiores o p:ofesionales brasileiíos o
chilenos, enviados de uno 3! otro país
para proseguir o perfeccionar sus
estudios, estS.•bleciendo para este efecto
registros propios y facilitando las ma-

O Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Renública em exer-c'ído do
Poder Executivo. Sua Excelêod";~ o
Senhor Juan Bautista Rossetti, M-inistro das Relações Exteriores do Chile,

"'
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tríct:.IG.<S e inscrições nos estabelecimentos de ensino preferidos, independentemente das respectivas . prescrições
regulamentmes.

trículas e ins\.:ripciones en los establecimientos de enseiianza preferidos.,
indepen'díentemente de las respectivas
prescripciones reglameJiÍa-rias.

ARTIGO III

ARTÍCULO III

No Ri.o de Janeiro e em Sar.tiago,
i<licin!mente, e em outros centros cultm·ais em seguida, haverá, com o amps.•ro dos Governos contratantes, U:r:Jd
cátedra de 'extensào universitária de
.Uistóris.· e LiteratUra Chilena ou Bl<il~ileira, c=~ c'anlter permanente, a ser
regidn por proíessores designado:· l9·
dprocamênte, correndo as despesas
cie viagem e o ~usteio do curso pm
conta dos respectivos Governos. N~

En Río de Janeiro y en Santiago
de Chile, inicia·lmente, y en o'tros centros culturales después, hs.•b1·á, con ei
::<mparo de lOs Gcibiernos contratantes,
una cátedra de exter.sión universitaria
de Hi~toria y Literatura Chilen8l o
Brasilefia, con caráte:;· permanente,
que será ragida por proÍcsores designs.<dos recíprocamente, Corriendo los
gastos de viaje y el mantenimiento
dei curso por cuenta de los respectivos
G'obiernos. En ausencia de esos profesores designados, y pars,. que no
haya interrupción en los trabajos docentes, desempefiarán provisiona.Jinente esas cátedra·s personas de· ~I to saber,
seleccionadas por los Ministerios de
Educación o por las mismas Universidades.

a:.rsência dêsses professores comissionados, e p<:~:ra que não hajs· interrupc:ão
de trabalhos docentes, desempenharão
provisOriamente aquelas cátedras pessoas de alto saber provid;;;.s pelos Ministérios de Educação ou pelas próprias U niversidzdes.
ARTIGO IV

ARTÍCULO IV

As Altas Partes· Contratantes convencionam auxiliar a: publicação, na sua
Engua- nacional, de uma série de livros
ou biblioteca de autores brz.•siléiros
ou chilenos," de modo a melhor divulgarem, num e noutro país, as obras
p'l'imas .de sua literatura, da!"\do preferência· à História e às biografias
dos grandes vultos, de acôrdo com
ums.• lista dêsses livros que lhes ser á
mUttiamente submetida,

Las Altas Partes Contratantes convienen en prestar su a:yuda a lz.• publicación, en su idioma nacional, de·
una serie de libras o biblioteca de
autores brasilefios o chilenos, con el
objeto de divulga.r en la mejor forma,
en uno y otro país, las obras Principa•les de su literatura, dando preferencia a la Histeria y a las piografía~
de' lcs grandes personajes, de acuerdo
con una. lista de esos librcs que les,
será mutuamente sometida.

ARTIGO V

ARTicULO V

Ambos os Governos darão o seu
inteiro apoio aos Institutos de Cultura já existentes para organizar e
dirigir êsse intercâmbio intelectual co,
quanto possível, farão dêles Órgãos de
consulta e· deEberação ps.•ra a regu!S.'f
observância t. pontual cumpi-imento
dêste Convênio .

Ambos Gobiernos darán Su entero
apoyo a los Institutos de Cultura ya
.existentes para organizar y dirigir ese
intercambio intelectual y, cuando fue:::e
posible, hacer de ellos oganismos de
consulta y deliberación p<õ,.:ra regular
Ía- observación_ y puntus•l cumplimiento
de este Convenio.

ARTIGO VI

ARTÍCULO VI

Providenciarão as Altas Partes
para que na Biblioteca
Nadom,•l, no Rio de Janeiro e ~m

Las Altas Pa-rtes Contratantes dis-.
pondrán que en la Biblioteca Nacional, en Río de Janeiro y en Santiago,

Contr:J~a:ntes
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Santiago, e, sucessivamente, nas de
mais grandes bibliotecas públicas,
haja uma seçãO bibliográfica chilena
ou brasileira, quanto possível completa e z.otualizada mediÕinte uma intensiva fraca de livros e informações,
e exposições peri6dicas sob os .au!'!lpÍ·
çios dos Institutos' referidos ~o Artigo_
precedente.

y, sucesivamente, en Ias demás grandes
bibliotecas públics.~ haya una sección·
bibliográfica chilena o brasilefia, lo
más completa. y a! día possible mediante un intensv intercambio de libras
e informaciones, y exposiciones peri6dicas bajo los auSpicios de los Institutos mencionados en el Artículo
precedentemente.

ARTIGO VII

ARTÍCULO VJI

Ambos os Governos contratantes
empregarão os seus melhores esforços
em obter a difusão dos informes culturais de interêsse recíproco e a intensificação do intercâmbio de produções intelectuais, OOotando, entre
outras iniciativs.<S, o sistema de !)Zriódicas Exposições do Livro brasileiro
ou chileno.

Ambos Gobiernos contratsmtes em~
plearán sus mejores esfuerzos en Ôbtener la difusi6n de las informadones
culturales Je interés recíproco, y para
la intensificación de! intercambio de
produccioneS intelectuales, OOoptando,
entre otras iniciativas, el sistema de
Exposiciones peri6dicE.'S de! Libra brasilefi.o O . chileno.
ARTÍCULO VIII

ARTIGO VIII

O presente Convênio será ratificado
depois de preenchidas as formalidades
lega<is em uso em cada um dos dois
países, e entrará em vigor noventa
dias ap6s ~ troca dos· instrumentos de
rat-ificação, a efetuar-se no mais b;;eve
prazo possível.
Cada uma das Partes Contrata-ntes
poderá denunciá-lo em qualquer momento, mas seus efeitos só cessarão
um amo depois da denúnci:...
Em fé do que, os Plenipotenciá::im
acima nomeados firmam ô presente
Convênio, em dois exempla.re$. nas
línguas portuguêsa e castelhana, e lhes
apõem seus -selos na Cidade de Santiago, aos dezoito dias do mês de novembro de 1941.

El presente Convenio será ratificado
después de cumplidp,s las formalidades
legales en vigencia en cada uno de
los dos países, y entmrá en vigor noventa días después dei cambio de los
instrumentos de ratificaci6n, que se
efectuará en el pl&Zo más· breve posible.
Cada una de las Partes Contratantes podrá dimunciarlo en cualquier
momento, pera sus efectos sólo cesarán un afio después de la denuncia.
En fe -de lo cual, los Plenipotenciarios más arriba nombr::.odos firm~n
el presente Convenio, ·en dos ejemplares, en idioma português y espafiol,
y les colocao sus seilos, en la ciudad
de Santi<Jgo, los diezi.ocho días de!
mes de noviembre de 1941.

(L. S.) ÜSWALDO ARANHA.
(L. S.) ]UAN B. ROSSETTI.

(L. S.) ÜSWALDO ARANHA.
(L. S.) ]UAN B. ROSSETTI.

E, havendo o Govêrno do Brasil aprovado O mesmo Corivênio nos têrmos
acima transcritos, pela presente o dou por firme e valioso para produzir os
seus devidos efeitos, prometendo que será cumprido inviolàvelmente.
Em firmeza do que mandei passar esta Carta, que assino e é selada com
o sêlo das armm da República e subscrita pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores.
Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Js_.neiro, aos dezoito dias. do
mês de agôsto de mil novecentos e quarenta e três, 122.0 da Indepen~ência e
55.0 da_' República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
131. 837 -

Col. de Leis -

Vol. IV -

2." Parte

F. G
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. DECRETO N.O 15.899 -

DE

22'

DE JUNHO DE

1944

Exclui dos efeitos do Decreto-lei n.0 4 .166, de 11 de março de 1942, as entidades que menciona
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra ·a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos :;trts. 4. 0

e 7. 0 do Decreto-lei.n. 0 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4."0 , parágrafo único, do Decreto-lei n. 0 5. 661, de 12 de julho de 1943, decreta:

Art. 1.° Ficam excluídos do regime de administração pelo Govêrno o
"Colégio Visconde de São Leopoldo" e a "Sociedade Civil Colégio Visconde
de São Leopoldo",, ambos estabelecidos na Capital do Estado de São Paulo,
cessando as atribuições da administradora nomeada por Decreto de 29 de
março de 1943, publicado no Diário Oficial de 31 do me~mo mês e ano.
Art; 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Art, 3.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1944, 123.0 da Independência: e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.0 15. 9o'O -

DE 22 DE JUNHO DE 1944

Deteimina medidas de emergência, tendentes à redução do consUmo de energia elétrica, na cidade de Belém, capital do Estado do Pará
O Presidente da República, uSando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , inciso I, alínea b,
e § 2.0 , do Decreto-lei n, 0 4.295, de 13 de maio de 1942,

Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
julga convepiente sejam adotadas algumas lnedidas de emerg·ência, com o
fim de minorar a crise de energia elétrica, vigente na capital do Estado do
Pará, decreta:
Art. 1.0 A Companhia de Eletricidade Paraense Limitada, concessionária do serviço público de eletricidade da cidade de Belém, capitd do Estado do Pará, porá em prática, transitàriamente, as seguintes medid<ls, tendentes à redução do consumo de energia elétrica:

I Desligação dos grandes motores das principais fábricas entre 18
e 20 hoias.
II - Deslocamento da ligação da iluminação pública para' 30 minutos
depois do seU horário atual:
Art. 2.0 As referidas medidas de emergência vigorarão até que, a juízo
do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, possam ser abolidas.

Art. 3.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1944, 123.0 da ·Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros
Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0 15.901-DE 22 DE

JUNHO

DE 1944

Dispõe sôbre as Tabelas Numéricas de F:xtmnumerário-mensalista do Serviço
de Assistência a Nlenores, do F!.linistério da Justiça e Negócios Interiores
O Presidente da República, mando da atribuição que lhe confe-re o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Ficam substituídas, pelas que acompanham êste decreto, as
Tabelas Numéricas, Ordinária e Suphmentar, de Extranumerário-mensalista
do Serviço de Assistência a Menores, do Instituto Profissional Quinze de Novembro, do Patronato Agrícola Art-ur Bernardes e do Patronato Agrícola Venceslau
Braz, todos do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráriO.
Rio de Janeiro, em 22 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

...
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A MENORES
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL
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Ordinária

:

Assistente de Educação

XVII

I ......................... -li

2
~----~-

I

·-····

"

c..,

1

--. I

"'o

---·t;':l

Artífice

VII

>

Clcn

ArtJ f ice

l~
I

XI

Número
de
funções

Tabela
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1

I

Praticante de Escritório

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

1

-1

v

i

'
2

VII

I

I ..........................

VI

2

-

I
I

'U

g
~

"

"'
~

o

1

II

--

I

~

o

-~

Ordinária )

o,diná,ia 1

"'

I

Praticante de Escritório

........ ·-· ........... .....

c

~

v

-

1

I

Motorista Auxiliar

--

I
I

I

I

~

I

Motorista Auxiliar

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

2

--2
I

I

'

VI

··----.-------------·-------------'----

J

!

PATRONATO AGRÍCOLA VENCESLAU BRAZ

)

J

I

I

j

Auxiliar de Agrônomo

1

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

---

c)

J

I

IX

Ordinária

PATRONATO AGRÍCOLA
VENCESLAU BRAZ

I

I
I

Auxiliar de Agrônomo

1

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

IX

---

1

1

I
,

Artilice

~

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

I

I
VII

Artífice

~

Ordináda

•... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

VII

I

II
~

Dentista
.. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .

i

I
..,'"

1

-1

Au,iJia,· de Escâtóâo

........ , .... , ... , ...... , .

XV

I
)
I
• Ordináda I

I

I

i

I

l

!

VII

Ordinária I

I

~

.. ........................
Auxiliar de Ewitório

1

1

, .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

m

"o

ê

"'"
"
""

§

Dentista

.

I --

I

I
I

C§

XV

I

I
VII
•

----'---

<O
.....

'l'ABELA SUPT.ltMF.N'l'A'I?
I

---

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

---Instrutor

1

--

Tabela

Refer@ncia

Séries funcionais

-I

.. -..... -............... I

--

X

6

: ·.: .·. : ·. : : .: : : : ·. : ·. : : : : : : : : I

. . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
. . . . . . . . -. . . . . . . . . . . -. . . . . I

IX
VIII
V !I
VI

v

·I
·1

1

I

o

o
~

g
~

I

'

~
~

~
~

o

c
>-l
:;:

Inspetor de Alunos

o

3

XI

6

X

12

IX
VIII
Vll
VI

18
24
4
4

71

71

1

XIII

I

I

Suplement
Suplement . .
Suplement. 1
Suplement.l
Suplement.
Suplement
Suplement .

>

3m

I

I

I

XI

3

I

Tabela

--~-----

I

1

I

IReferência
I
I

'

'

Inspetor de Alunos

4

Instrutor

1

I

18
24
4

I

I

Ordinária

XIII

·----Séries funcionais

Númem
de
funções

I

'

1

12

I
I

I
I

I

............. ' ............

"'"'

v
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DECRETO N.O 15.902

~

DE 22 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ostiano Soares a comprar pedras preciosas

Não foi publicado ainda no Diáiio Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.0 15.903

~ DE

23

DE

JUNHO DE

1944

Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-niensalista do Serviçt•
de Administração da Sede do Ministério da Educação e Saúde? e dli
outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Çonstituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do . Serviço de · Administração da Sede do Departamento de Administração do Ministério da Educação
e Saúde.
Art. 2.0 A despesa com a execução do dispósto neste Decreto correrá,
no presente exercício, à conta do destaqUe da parcela de Cr$ 106.800,00
(cento e seis mil e oitocentos cruzeilos), da Verba 1 - Pessoal, Consignação
II ~ Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 Novas admissões etc.,
do anexo n. 0 15 - Ministério da Educação e Saúde - do Orçamento Geral
da República para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 1944, 123.0 da In?ependência e 56.0 da
República.
GETULio VARGAS.
GustaVo Capanema.
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MINJSTtRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE
TABELA NUMÉRICA

=SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Telefonista

VIII
VII
VI

1

1
3

............. ' ............

-~

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

5

Auxiliar de

Escr~tório

XI
X
IX
VIII
VII

1
1

1
1
1

5

Mestre Especializado
1
1

I
II

XXI

I
I

XVI

I

Operador Especializado

1
1

............. ·.· ........................ .

•.

\
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DECRETO N. 0 15.905

-DE

23

DE JUNHO DE

1944

Declara de utilidade pÚblica, para fins de desapropriação, um terreno na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte
O Presidzmte da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74 da Constituição e de acôrdo com o art, 6.0 combinado com o artigo 5.0 , letra a e b do Decreto-lei n.o- 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
·
Art, 1.0 É declarado de utilidade pública, para efeitos de desapropriação, o domínio útil do terreno muniCipal com a área de 12.144,37 m2, situado em Nau de Refoles, na cidade de Natal, estado dO Rio Grande do
Norte, aforado ao Sr: Roberto Vance.
Art. 2.0 Êsse imóvel destina-se à ampliação das instalações da Base
Naval de Natal.
Art. 3.0 A despesa resultante deverá correr à conta do crédito especial
aberto pelo Decreto-lei n. 0 4. 14 7-A, de 5 de março de 1942.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Hei:rrique A. Guilhem.

DECRETO N.0 15,904 -

DE 23 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João da Silva Gravina a comprar pedras
preciosas

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO

N.0

15.906 -

DE

23

DE JUNHO DE

1944

Declara de utilidade pública a desapropriação de imóveis em Bagé, para a
construção do quartel do 3.~ Regimento Moto-Mecanizado
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o art. 6.0 , combinado
com as letras a e b do art. 5.0 , do Decreto-lei n. 0 3, 365, de 21 de junho
de 1941, decreta:

.,

Art. 1.0 É declamda de uti!idade pública a desapropriação dos seguintes
imóveis em Bagé, Estado ·do Rio Grande do Sul, por terem sido julgados
necessários à construção do quartel do 3.0 ·Regimento Moto-Mecanizado:
a) Terreno com 937.113,00 m2 de área, possuindo benfeitorias, situado
na estrada do Passo do Acampamento, e pertencente à sucessão Maria Carolina Correia Neto;
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b) Terreno com 172.057,45 m2 de área, situado entre a estrada de
São Sebastião e o terreno anterior, e pertencente a D, Ana Luiz· Armengol
Babot;
c) Terreno com 191.117,22 m2 de área, adjacente ao ànterior, e per:tencente à sucessão Santaiana;
d) Terreno com 40.600,00 m2 de área, el).tre a avenida Barão do
Triunfo e o terreno anterior, e pertencente a Oscar Arejano;
e) Terreno com 15.434,50 m2 de área, possuindo. benfeitorias, situado
entre a avenida General Osório e o terreno da sucessão Santaiana, e pertencente a Dorval Arejano,

Art. 2.0 Para efeito da imediata imissão de posse aos mencionados
imóveis, é também declarada a urgência da desapropriação que se tem em
vista, cuja efetivação fica o Ministério -da Guerra autorizado a promover,
Com isenção de qualquer impôsto de sêlo ou emolumento.
Art, 3.0 Em caso de desapropriação mediante acôrdo, prevalecerão O!l
preços de Cr$ 327.989,60, Cr$ 94. 631,60, Cr$ 105. 114,50, Cr$ 22. 330,00 e
Cr$ 28.489,00, respectivãmente, de acôrdo com a avaliação procedida pela
Comissão de Escolha de Terrenos da 3.a Região Militar, conforme consta do
relatório apenso· ao respectivo processo, e a serem pagos por conta dos recursos do Plano· de Obras e Equipamentos.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1944, ·123.0 da Independência e 56.0 da
República.

Eurico G. 'nutra.
GETULIO VARGAS.

DECRETO N. 0 15.907 -

DE

24

'DE JU,NHO DE·

1944

Inclui no regime de fiscalização a firma Van Rees do Brasil Limitada, cotn
sede na Capital do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o diSposto nos arts. 4.0
e 7.0 do Decreto~ lei n. 0 4. 807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.0 do
Decreto-lei n. 0 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica incluída no regime de fiscalização pelo Govêrno, a firma
Van Rees do Brasil·Limit.ada, com sede na Capital do Estado de São Paulo.
Art. 2.0 A fiscalização será exercida pelo Fiscal que vier a ser nomeado na forma determinada pelo art. 4.0 do Decreto-lei n.0 5.66L de 12
de julho de 1943, e será regida pelas normas e instruções que forem estabelecidas pelo Bánco do Brasil S. A., como Agente Especial do Govêrno.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as diSposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Paulo Lira.
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DECRETO N. 0 15.908

~ DE

24 DE JUNHO DE 1944

Inclui- nos efeitos do Decreto-lei n. 4 .166, de 11 de março de 1942, a firma
que menciona e dá outras providências
0

1

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, létra a, da Constituição, e t_endo em vista o disposto no art. 3.0 do
Decreto n. 0 10.358, de 31 de agôsto de 1942; no. art, 5.0 do Decreto-lei
n. 0 4. 807, de 7 de outubro de 1942; no art. 1.0 do Decreto-lei nY 5 661, de
•12 de julho de 1943; e no art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 5.777, de 26 de agôsto
de 1943, decreta:
Art, 1.° Fica incluída nos efeitos do :Decreto-lei n. 0 4. 166, de 11 de
março de 1942, para o fim de ser liquidada, a firma "Farmácia e Laboratório
Homoeoterápico Limitada", com sede na capital do Estado de São Paulo.
§ 1. 0 O ativo e passivo da firma ficarão a cargo do Liquidante nomeado
para proceder à liquidação.
§ 2.0 O processo pelo qual deverão ser alienados os bens e direitos, ou
as cotas sociais, será estabelecido nas instruções que o Banco do Brasil S.A.
expedir, como Agente Especial do Govêrno.

Art. 2.0 O líquido apurado na liquidação será distribuído pelos sócios,
devendo ser recolhido ao Banco do Brasil S.A., na forma do -Decreto-leii
n. 0 4.166. de 11 de março de 1942, ou do Decreto-lei n. 0 3.911. de 9 de
dezembro de 1941,. o que tiver de ser incorporado ao Fundo de Indenizações
ou de permanecer na qualidade de disponibilidade fiscalizada.
Art. 3.0 Êste Decreto· entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
'Rio de Janeiro, 24 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO ~. 0 15.909 :- DE 24 DE JUNHO DE 1944

S1;1prime· cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra _a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica sUprimido·! (um) cargo da classe E da carreira de Operário de Artes Gráficas, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, vágo em virtude da aposentadoria de Otacíiio Marcelo,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito .da Conta Corrente' do
Quadro Permanente dó mesmo Ministério.
Art.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 ·de junh~ de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes. Filho.

104

ATOS

DO PODEil

DECRETO N.O 15.910 -

EXECU'l'IVO

DE 24 DE JUNHO DE 1944

Suprime cargof extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74. letra a, da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto~lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 23 (vinte e três) cargos da classe F da carreira de Operário de Artes Gráficas, do· Quadro Suplementar· do Ministério
da Justiça e NegóCios Interiores, vago em Virtude das promoções de Antenor
Pereira Prata, Eifel Tarde de Oliveira, Valdemar Vieira de Melo, Atílio da
Silva Reis, Djalma de Azevedo, J orgino Antônio Fernandes, Rubem Pereira da Costa, Pedia da Silva Moreira, Celso de Morais Maciel Didier, Ota~
cílio da Costa Araújo, José da Silva, Manuel da Anunciação Campista, Alvaro de Matos Rodrigues Filho, Severino Ferreira da Silva, Oscar Teixeira
Bastos, Norival ·Borges de Aquino, Otávio de Oliveira Soares, Mário Guedes
de Melo, Stoessel Duarte, Otac.ílio Felipe dos Santos, João Crisóstomo de Oliveira, Valdemar Fernandes Braga e Olíinpio Cerqueira, devendo a dotação cor~
respondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente" do
mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.'

DECRETO

N.0

15.911

- D E 26 DE JUNHO DE

1944

Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista da PagadOr-ia Central da Fôrça Expedicionária Brasileira, do Ministério da Guerni,
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer0 o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista da Pagadoria Central da
Fôrça Expedicionária Brasileira, da Subdiretoria de Fundos do Exército, da
Diretoria de Intendência do Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá,
no presente exercício, à conta do destaque da pa:-cela de Cr$ 190.800,00
(cento e noventa mil e oitoCentos cruzeiros) da Verba 1 -PesSoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário, Subconsignação Q8 - Novas admissões, etc.,
Anexo n. 0 17 ~ Ministério da Guerra, do Orçamento Geral da República
para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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MINISTÉRIO DA GUERRA
DIRE'l'ORIA DE

INTEND~NCIA

DO EXJ1:RC1TO

SUBDIRETORIA DE FUNDOS DO EXBRCITO
PAGADORIA CENTRAL DA FÔRÇA EXPEDICIONÁRIA- BRASILEIRA

Taheia Numérica Ordinária

Número
Refer@ncia

Séries funcionais

de
funções

Contabilista Auxiliar

XII

1
1

Contabilista

XVII

1
1

Auxiliar de Escritório
2
3

XI

4

IX
VIII
VII

X

5
7

21
Porteiro

XI

1
1

DECRETO N. 0 15,912 -

DE 26 DE JUNHO DE 1944

Cria e transforma funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Instituto Nacional de Surdos-Mudos, do Ministério da
Educação e Saúde
O Presidente da República, usando da
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

atribuiç~o

que lhe confere o ar-

Art.- 1.° Fica alterada, na forma da relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto Nacional de SurdosMudos, do Ministério da Educação e Saúde.
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Parágrafo único. Os ocupantes .das funções transformadas por fôrça dêste
artigo são os que constam da relàção nominal anexa.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá à
conta do crédito suplementar aberto pelo Decreto·lei n.O 6. 628, de 26 'de

junho de 1944.
Art. 3,0 Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de
República.

J aneir?,

26 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS .

Gustavo Capanema.

M!NIS'i'i:R!O DA EDUCAÇ!O E SAúDE
INSTITUTO NACIONAL DE SURDOS-MUDOS

-

Número
de
funções

I
I
I

Artífice

Referência

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

IX
VI
XIII
XI

Auxiliar de Artífice .......

Dentista
Auxiliar de Escritório ......

5
-

-

Número
de
Junções

Tabela

-

1-

..................
Professor Auxiliar ........
Professor Auxiliar .. ' .....
Professor Auxiliar ........
Professor Adjunto .........
Mestre

4
9
2

Servente .................
Auxiliar de Ensino .....•..

I

I
I

ordinária
Ordinária.

VI
-

-

7

I

-

-

Ordinária

XI
IX
IX

Ordinária
Ordinária
Ordinária

XIII
v
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

5

9
1
--

Professor

21

'to

I

...............
... . . . . . ' .......
Auxiliar . ' ... ' . '

o

XIV
VI
XIII
X
VII
VI
XV
XV

Servente

Ordinária
Ordin~ria.

Ordináris.
Ordinária•
Ordináris.•
Ordinária
Ordinária

Ordinária

,XV

Ordinária

IX

Suplemen.

........

XV

Ordinária

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

v
VII

Ordinária
Suplemen.

Professor Adjunto

I

~

U>

I Mestre

1

Tab~la

Referência

.................
Auxilie.r de Artífice ...... ·,
Dentista . ................
Auxiliar _de Escritório ......
Iqspetor de Alunos ... , .. , .
Inspetor de Alunos .. , .....
Instrutor
..............
Médico

1
1

}
}

Séries funcionais

I Mestre

5

-

XIII

I
I

2
1
1
2

Ordinária.
Ordinário.•

-

Inspetor de Alunos-... , ....

4
1
4

--

Séries funcionais

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

3
2
1
1

-

SITUAÇÃO ATUAL

~ Auxiliar de Ensino ...... , .

'

.

I

""ê

"
"
"ê"'
~

::l

;§

-

s
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DECRETO N. 0 15.913 -

DE

26

DE JUNHO DE

1944

Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Ext.-anumerário-mensalista da
Faculdade Nacional de Medicina, do Ministério da Educação e Saúde,
e dá outras prOlridêncif!s

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

Art. 1.0

~ica

criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extrarmmerário-

mensalista da Faculdade Nacional de Medicina, da Universidade do Brasil,
do Ministério da Educação e Saúde, uma função de assistente de ensino, referência XVII.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos c'ruzeiros) anuais. correrá à conta da Verba 1 ~ Pessoal, Consignação I! Pessoal Extranumerário, Sub consignação OS ~ Mensalistas,_ do Anexo n. 0 15 Ministério da
Educação e Saúde - do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS .

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.914 -

DE 26 DE JUNHO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe'- confere o ar:~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De~
ereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica. suprimido o cargo de Diretor em comissão, padrão N,
da Diretoria de Justiça e do Interior, do Quadro Suplementar do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da nomeação para outro
cargo de Augusto César Lobo, devendo a dotação correspondente ser levada
a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogaffi-se as disPosições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de junho de 1944, 123.0 da- Independência e 56.0 d&
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15.915 -

DE 27 DE JUNHO DE 1944

Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do
Gabinete do Ministro da Guerra
O Presidente da· República, usomdo da atribuição que lhe confere o
nrt. 74, letra a, da Constituição,, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista. do G8.binete do Ministro da Guerra, uma função de artífice, refe-rência VII.
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Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 6. 600,00 (seis mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá à
conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação !I - Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS Mensalistas, Anexo n.<' 17 ~inistério ds,. Guerra, do
Orçs.omento Geral da República para 1944.
Art. 3. 0 Êste Decreto "entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1944, 123.0 da Independência e -56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.O 15.916 -

DE

27

DE JUNHO DE

1944

Inclui nos efeitos do Decreto-lei n. 0 4.166, de 11 de março de 1942, as firmas
que menciona, e dá outras p:rovidências
O Presidente da República, usomdo da atribuição que lhe confere· o
art. 74, letra· a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art-:· 3.0
do Decreto n. 0 10.358, de 31 de &gôsto de 1942; art. 5. 0 do Decreto-lei
"n.0 4.807, de 7 de outubro de 1942; art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 5.661, de 12
de julho de 1943; e a:rt. 1.0 do Decreto-lei n. 0 5. 777, de 26 de agôsto de
1943, decreta:
Art. 1.° Ficam incluídas nos efeitos do Decreto-lei n.0 4. 166, de 11 de
março de 1942, para o fim de serem liquidada•s, as firmas Urcínio Menici
Malheiro, português, comerciante, domiciliado nesta Capits.•l, Menici, Filhos &
Comp. Limitada, com sede nesta Capital, e Menici Malheiro, com sede em
Niterói, no Estado do Rio de Janeiro.
§ 1.0 Os bens e direitos de. Urcínio Menici Ma.lheiro, bem como o ativo
e passivo das mencionads.<S firmas, ficarão a cargo do liquidante nomeado pará
proceder à liquidação.
§ 2.0 -0 processo pelo qual deverão ser alienados os bens e direitos, ou
as cotas socia•is, será estabelecido nas instruções que o Banco do Brasil S. A.
expedir, como· Agente Especial do Govêrno.
·
Art. 2.0 O líquido apurado na liquida•ção da firma Menici, Filhos &
Comp. Limitada, feita a distribuição entre· os sócios, assim como o líquido
apurado na liquidação de1 firma Menici Malheiro e nos bens e direitos de
Urcínio Menici Malheiro, serão recolhidos ao Banco do Br&sil S.A., na forma
do Decreto-lei n.ó- 4. 166, de 11 de março de 1942, ou do DecretaMlei n. 0 3. 911,
de· 9 de dezembro de 1941, para o fim de incorporação a-o· Fundo de IndeniR
zações ou de permanecer sob disponibilidade fisca-lizada.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua• publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.
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DECRETO N. 0 15.917 -

DE

28

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brE.sileiro Fausto' Nascimento Bittencourt a. pesqúisat' calcário e .-associado~· no município de Itaiopolis do Estado de Santa Catariria
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N, 0 15.918

-DE

28

DE JUNl:!O DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Frederico Teixeira Machado a lavrar jazidtt de
bauxita no município e/e ~aços de Caldas do Estado de Minas Gerais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N. 0 15.919

-DE

28

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Marques Padilha a pesquisar mica e
associados no município de São Paudo da União do Estado de Minas
Gerais

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamênto.

DECRETO N. 0 15.920 -

DE 28 DE JUNHO DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Minérios dél; Bahia Limitada- a pesquisar
minério de manganês e associados no município' de Bonfim do ~stado
da Bahia
Não. foi publicado ainda no Diária Oficial por falta de 'pagamento.

DECRETO N . 0 15.921 -

DE 28 DE JUNHO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerária-mensalist:cJ. da Diretoria
de Aeronáutica Civil, do Ministério da Aeronáutica e dá c,utras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação aneo:~t:a, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Dtretoria de Aeronáutica
Civil, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto neste DecrE-to, na importância de Cr$ 369. 6oo;oo (trezentos e sessenta- e nove trul e seiscentos
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cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Per;-soal, Com;igneção li
Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS - Mensalistas, Am-!:1/:ü n. 0 13
Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da União paLa 1944.
Art. 3.0

Êste Decreto ·entrará em vigor na data de sUa publicaÇão.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.oda República.
GETULIO VARGAS.
Joaquim Pedro Sal§,adu Filho.

"'
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lffiNIST~RIO DA AERONAtrTXCA

~

DIRETORIA DE AERONAUTIC,A CIVIL
TABELA NUMÉRICA O_RDINÁRIA

..
SITUA~ÂO ATUAL

.

Número
de
funções

Séries funcion,lis

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
j Referência

Tabela.

I

Número
de
fun~ões

I

I
Agente Especializado
I
I
. . . . • . • •. . . • . . . . . . . . . . . . . I

I
6
10
12

I

:::::::::::::::::: :::: I

28

XVII
XVI
XV

Ordinária
Ordinária
Ordinária

6
10
15

II
Séries

I
.Agente Especializado
I
I ............ . . . . . . • . . . . . II

.........................
................. .... .I
'.

31

Agente

9

10
12
16

55

XVII
XVI
XV

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

I

!lJ

"''""
§
Ci

I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .••. . ..I

~
'"
"o
~

I

I .................. ......I

Tabela.

8

I

I
8

I Reterência

funcion:~ls

XI
X
IX
VIII
VII

~
~

~

00
~
~

Q

8.

li'

~

I
I
I
I
I
I
I
...................... ···I
II ..........................
. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .
I
·-61

Mestre

. .. ... . ..

1

.

'

~
:.:!

I
I

I

I

II

I

~

.

I

'"

'"

Ordinária
Ordinária
Ordinária

-

Inspetor
I ..................

:>

4

"'

11

00

-

I

Auxiliar

d~;,

Tráfego

I

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
I
I

::: :::::::: :::: :::: :I
I
11

I'

-

I

XIV

-

-

I

I

Contabilista Auxiliar
I .........................

I
Motorista Marítimo

I

1

I

Ij Ordinária

1
1

-

I

......................... !

I ~~~~~~~T. de. ~ráieg~, , . •I

I

...

1 .............

I

21

-

.......I'

I

I

"o

"'"
""'"'

I

1 '

~

w

g"'

XIII

I

1

] Ordinária
Ordinária

XIII

!

1

XI
VIII
VII

I
II

...... 1

1

II
3
4

1

-

I

I

~

XIV
XIII
XII

I

I
I

. . . . ...

1

Inspetor

2
2
2

;

I

XII

'
XI
VIII

I

-

-

"'

-...
~

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

_

Núme'o
de
funções

1
1

II

SITUAÇÃO ATUAL

Séries funcionais

II

. SITUAÇÃO PROPOSTA

I
Referência

Tabela

I

I Tesou,eiw

I

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

Tesouteiw Auxilia, ......

I

·I

XIX

Q,dináúa

XV

Q,dinária

Númew
de
funções

1

I
I
11

I
Séries funcionais

Referência

Escdtmádo ..............

Tabela

"

I

o~

ro

XIX

I___1___!__E_s_c_ú_t._u_'_á,_i_o_._·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·__c'____x_v_.--.J_____

"o

"'

~
""'"'

"c

~
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DECRETO N, 0 15,922 -

DE'

28

DE JUNHO DE

1944

Substit~i, no Departamento Nacional da Produção Vegetal, do Mimstério da
Agricultura, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementa-r, de ExtraR
numerárioRmensalista da Diretoria Geral, pelas da Portana. e da Seção
de Comunicaçõe,s

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arR
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1,° Ficam substituídas, pelas que acompanham o pred(:'rt1.e Decreto,
as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumeráno-mensalista
da Diretoria Geral, do Departamento Nacional da Produção Veget&l. do MiR
nistério da Agricultura.
Parágrafo único. As funções transferidas continuarão preemhidas pelos
atuais ocupantes.
Art. 2.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de l!;xtranumeráR
riO-mensalista da Seção de Comunicações, do Departamento Nadonal da Produção Vegetal, de acôrdo com a relação anexa, quatro funções de 'auxiliar de
escritório, referência VII
Art. 3.0 A despesa com a execução do disposto no artigo anterior cor~
rerá, no presente exercício, à conta de destaque da parcela de ••.>S 26.400,00
(vinte e seis mil e quatrocentos cruzeiros) da Verba 1 - Pess(;el, Consignação 11 - Pessoal Extra'numerário, Subconsign<o<ção 08 No·;a~ admissões
etc.-, Anexo n.O. 14 - Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da União
para 1944.
·
Art. 4.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independê-ncia e 56.C
da República.
'
GETULIO VARGAS

]oão Maurício de Medeir;os.

-"'
....

IUINISTJ1:RIO DA AGRICULTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO VEGETAL

SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

--SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃo' PROPOSTA

I

i

Número

de

Séries funciomus

funções

I

I Referência
i

•.

.

Número
Tabels

Séries funciomas

de
funções

Auxiliar d.e Escritór:io (Di.. etoria Geral)
Auxiliar de Escritório (Di'letoria Ge:·al) ........
Auxiliar de E.s-critório (Di-etoria Ger-al)
Auxiliar de Escritório (Di'-·etoria Ge1al)

........

1

2

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

6

10

2

VIli

2

.........................II

VII

1

IX

1

VIli
VII

II

X
IX

6

I
TABELA NUMÉRIC'A SUPLEMENTAR
-

1

2

Escrituráric
Escriturário

......
.... ......I
···~···

XIV

1

XIII

2

Escriturário
Escriturário

~

"o

I

. ....... ' . ' .... ' .........
. ........................
. ................ . . . . . . I

X

Tabela

tn

I
Auxiliar de Escritório

1

I Referência

XIV
XIli

g
".,
~

""c:.,
~

I:>EPARTAII:IE.'l"TO NACJCNAL DA P.L";ODrCAO VEGETAL_- PORTARIA
TABELA NUMERICA OT<DINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL
.

Número
de
funções

I

..
Referência

Séries funcionais

Tabela

I

Número
de
funções

I
Séries funcionais

Referência

"

o

Motorista

2

Motorista (Di;:.etoria. Geral)

X

2

2
2

I

I

Servente (Dh·etoria G'eral).

VII

.............. - .. - .......

3

---3

.

3

I.

X

I

g
"'"

I
Servente

3

Tabela

~
"'

I

I .........................II

'

"
""'

VII

!
-

...,
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DECRETO N. 0 15.923 -

DE

28

DE JUNHO DE

1944

Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranuinerário-mensalista da
Administração do Edifício da Secretaria Geral do Ministério da Guerra
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, .da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Administração do Edifício, da Secretaria Geral do Ministério
da Guerra, uma função de inspetor especializado, referência XVIII.
·Art. 2.0 A despesa com a execucão do disposto neste Decreto, na impordl:ncia de Cr$ 16. 800,00 (dezesseis mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá, no presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 - Pessoal,
Co·nsignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 Novas
admissões etc., Anexo n. 0 17 - Ministério da Guerra, do Orçamento Geral
da União para 1944.

Art. 3.0 :ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 28 de junbo de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.0 15.924 -

DE

28

DE JUNHO DE

1944

Alter~

a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista .do Ser~
viço de Radiodif-usão Educativa do Ministério da Educação e Saúde e
dá outras providências

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

ar~

Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Radiodifusão Educativa, do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, Anexo n. 0 15 Ministério da
Educação e Saúde, do Orçamento Geral da República para 1944_-.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da,
República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

1UINIS'l'lf:RIO- DE IilUUCAt,:.i\0 E

SAtrDEl

SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

Sll'UAÇÂO AT~AL

Número
de
funções

Séries' funcionais -

SITUAÇÃO PROPOSTA

Tabela

Referência

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência ,

Tabela

~

m
t1

o

VIII
VII

3

5

"g

. Auxiliar de Escritório

Auxiliar de Escritório

l

IX
VIII
VII

1

Ordinária
Ordinária

3
4

8

8

1
1

Radiotécnico Auxiliar

XVI
XV

Ordinária
Ordinária

1
1

2
3
3

2

~

"'
~

~

_I

Radiotécnico Auxiliar

!8

10

·I

XVI
XV
XIV
XIII
XII

~

"'

------------

SITUAÇÃO ATUAL

Número

de
funções

I

I

I
I
I

Séries funcionais

----

--------------

Número
Referências

Tabela

de
funções

I

I

Séries funcionais

I
I
I Referências

Tabela

I

I
1

Radiotécnico

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

~
'"tJ

XVII

1
---

---

-"'
o

SITUAÇÃO PROPOSTA

_o

-

-

-

-------

---

g
"'"

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO ATUAL

~"

SITUAÇÃO PROPOSTA

§
Número
de
funções

Séries funcioÍ1ais

Referência

Tabela

Número
de
funções

Séries funcionais

~
Referência

Tabela

I
1

Escritmário ..........•....

XXI

Suplemen.

1

Escritm ária

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

XV

$uplemen.

2

1

-

............... 1

Escriturário

1

I

I

XXI

-

12!

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO .N.0 15.925 -

DE 28 DE

JUNHO

DE 1944

Revalida a concessão outorgada ao Estado de Minas Gerais, pelo Decretol
n.0 7 .259, de 28 de maio de 1941, para o aproveitamento da ener~tia
hidráulica da cachoeira de Pai Joaquim, no rio Araguarí, distrito de
Sacramento, município de igual nome, Estado de Minas Gerais

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.0 15.926 -

DE 28 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Martiniano Zuquim··· a pesquisar calcáteo no
município de Artos, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Martiniano Zuquim a pesquisar calcáreo numa área de vinte e cinco hectares (25 ha) situada no
lug:ar denominado Limeira, distrito e município de Arcos, do Estado de
Minas Gerais, e delimitada por UQJ quadrado de quinhentos metros (500 m)
de lado, tendo um vértice a quatrocentos e quarenta e oito metros (448 m)
rumo vinte e um graus trinta minutos sudeste (21° 30' SE) magnético do
entroncam·ento do caminho que vai para a pedreira, com a rodovia ArcosCalciolândia e os lados, que partem dêsse vértice, com rumos sul (S) . e
Oeste (W) magnéticos.
~
·

A't, 2.0 Esta autodzação é outmgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.·
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa d<'! trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO
j~ão

DECRETO N. 0 15.927 -

DE

28

VARGAS.

Mauricio de Medeiroso

DE JUNHO

DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Ignácio Miranda & Cia Ltda. a pesquisw:
á~ua min0ral no municÍpio de Custódia, do Estado de Pernambuco

Não foi publicado ainda no Diário Oficial I;lOr falta de pagamento,
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,DEGRETO N. 0 15.928- DE 2~

DE,

JuNHo

DE

1944

Autoriza o cidadão brasi:eiro José Fernandes Duarte a pesquisar mica, caulim
e associados no município de Espera Feliz do EstadO de Minas Gerais

Não foi pub.licado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.929 -

DE

28

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Silva de Assis a pesquisar areia, acre e
associados, no município de Itabirito do Estado de Minas Gerais

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento·,

DECRETO N. 0 15.930 -

DE

28

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alfeu Soares Leal a pesquisar quartzo e pedras
coradas no município de Nova Cruzeiro do Estado de })/finas Ger~lis

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta' de pagamento.

DECRETO N. 0 15.931

-DE

28

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão. brasileiro Jairo Ribeiro de C.arve.lho a pesquisar calcáreo
no município de Arcos do Estado de Minas Gerais

Não foi publicado ainda no Diário Oiic!al por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.932

DE

28

DE JUNHO DE

1944

Concede à Indústria Brasileira de Mármores Itatinga Limitada, autorizaçã?j

para funcionar como emprêsa de mineração

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de ·pagamento.
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DECRETO N. 0 15.933

~

DE 28 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileit:o Teófilo Ferreira do Nascimento a pesquisar
qua~tzo e associados no município de Paraopeba, do Estado de Minas
Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da .Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Teófilo Ferreira do Nascimento a pesquisar quartzo e associ:õldos numa área de cem hectares ( 100 ha)
situada no lugar denominado Vargem da Pontinha, distrito e município de
Paraopeba, do Estado, de Minas G-erais e delimitada por um retângulO tendo
um vértice a quatrocentos e cinqüenta metros ( 450 m), rumo cinqüenta
e dois graus nordeste (52° NE) magnético da confluência dos córregos São
Bento e da· Pontinha e os lados que partem dêsse vértice com mil duzentos
e cinqüenta metros (1.250 m), e rumo sete graus e trinta minutos sudest~
{7° 30' SE) magnético, oitocentos metros (800 m) e rumo oitenta e dois
graus ~ trinta minutos nordeste ( 82° 30' NE) magnético,

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contdirio.
-Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

o

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.O 15.934 -·DE 28 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Mármores e Pedras do Brasil Limitada a
pesquisar mármores e associados no município de Mar de Hespanha do.
Estado de Minas Gerais

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento,

DECRETO N.O 15.935 -

DE 28 DE JUNHO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Marcílio Det1Jaite a pesquisar água mineral e
rádio...ativa· no ~unicípio de Serra Negra do Estado de São Paulo

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N,O 15.936 -

DE 28 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Damasceno Sampaio a pesquisar rniR
nériO de cromo no município de Mundo Novo do Estado da Bahia
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N'/0 15.937 ...:.... DE 28 DE

JUNHO

DE Í944

Autoriza a Companhia Mineração e Metalurgia do Pinheiro Ltda. a pesquisar
cas.siterita e associados no município de Piratini do Estado do Rio
Grande do Sul
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N, 0 15.938 -DE 28 DE

JUNHO

·DE 1944

Concede a Termas de Lindoia S. A. autorização para funcionar como emprêsa
de mineração
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.0 15.939 -

DE 28 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Fábio Vidigal de Vasconcelos, a pesquisar mice
e associados no muniêípio de Tombos do Estado de Minas Gerais
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.940 -

DE 28 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Hilário Favarato a pesquisar grafita no município·
de lbirassú do Estado do Espírito Santo
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.0 15.941 -DE 28 DE JUNHO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Synval Gomes de Oliveira a pesquisar ametista
e associados no município de Santa Bárbara do Estado de Minas Gerais
Não f~i publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento .
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DECRETO N. 0 15.942 -

DE

29 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo da Costa Bicalho a comprar pedras
p~eciosas

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 15.943 -

DE

29

DE JUNHO DE

1944

Aprova o Regimento do Serviço de Documentação do Ministério da justiça e
Negócios Interiores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra· a, da Constituição, decreta :
Art. _1.°
Fica aprovado o Regimento do Serviço de Documentação do
Ministério da -Justiça e Negócios Interiores que, assinado pelo respectivo
'Ministro de· Estado, com êste b,aixa.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de '1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
RepúbliCa.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

,--REGIMENTO DO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO I>
DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
CAPÍTULO I
DA FINAUDADE

Art. 1. 0 O Serviço de Documentação do Ministério da Justiç::t e Negócios
Interiores (S.D.J.), criado pelo Decreto-lei n. 0 5.971, de 5 de novembro de
1943, diretamente subordinado ao Ministro de Estado, tem por finalidade a
coleta, guarda, coordenação e divulgação de obras, publicações, textos, relatórios,
dados estatísticos e descritivos e. outros elementos referentes à ação do Ministério.
· ;:
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0

O S. D.. J. compõe-se de :

Seção de Documentação (S.D.);
Seção de Referência Legislativa (S.R.L. );
Biblioteca (B.); e
Seção de Publicações ( S . P. ) .
Art. 3.0 As Seções e a Biblioteca funcionarão perfeitamente articuladas,
em regime de mútua colaboração, sob a orientação do Diretor do Serviço'.
Art. 4.0 O Diretor terá um secretário, escolhido dentre servidores
públicos.
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CAPíTULO III
DA

Art. 5.

0

COMPETÊNCIA

.À S.D; compete:

I coligir, ordenar, classificar, guardar e conservár documentos, textos
e dados estatísticos e descritivos referentes às atividades do Ministédo; e
11 elaborar o relatório do Ministro, de acôrdo com as instruções que

cl.êste receber.
Art. 6.0

À

S.R.L. compete:

I - executar os trabalhos de referência legislativa solicoitados por qualquer Órgão do Ministério;
II :.. . . . . realizar estudos e pesquisas sôbre assuntos ·que interessem aos trabalhos de elaboração legislativa a cargo do Ministério;
III - organizar e manter atualizado o índice da legislação brasileira; e
IV - secretariar as comissões incumbidas de trabalhos legislativos.
Parágrafo único, A S. R, L., no exercício de suas atribuições, poderá
utilizar-se do material ·bibliográfico da B, do S. D. e de qualquer outra
biblioteca do Ministério, bem como do documentário da S. D., gozando, para
êsse fim, de absoluta preferência.
Art. 7.0

À B. compete:

I adquirir, registrar, classific'ar, catalogar, guardar, conservar e
.permutar obras de ·interêsse para o Ministério;
11 - organizar e manter em dia os catálogos para uso do público e os
catálogos auxiliares necessários aos seus serviços; · {~.
III - franquear as salas de leitura e as estantes de livros e revistas às
pessoas interessadas, as salas de leituras e. as estantes de· livros e revistas às
l'.:lpessoas interessadas, desde que não perturbem a boa ordem da Bibliote~;
IV promover, por prazo determinado, ·o e:tl').pi:-éstimo de publicações,
à.e acôrdo com as i.nstruções do Diretor;
V orientar o leitor no uso da ·BibliOteca e. auxiliá-lo· nas pesquisas
bibliográficas;
VI - colaborar, com a S. R. L. nos trabalhos de pesquisa bibliográfica;
VII - cooperar com as demais bibliotecas do Serviço Público Federal;
VIII promover o conhecimento, pelo público, do que se contém na
Biblioteca;
IX - organizar e distribuir listas bibliográficas sôbre assuntos de inte1 êsse do Ministério.
Art. 8.0

À, S.P. compete:

I divulgar matéria doutrinária, informativa e noticiosa que contribua
para maiot' difusão de conhecimentos sôbre as atividades do Ministério;
I I - fornecer ao D.I.P., mediante solicitação, os elementos de que êste
necessitar para o desempenho de suas atribuições, bem assim _encaminhar ao
mesmo o noticiário das atividades do Ministério, cuja divulgação seja de
interêsse;
III editar obras jurídicas consideradas de interêsse público; e
IV - editar a ·revista "ArquivOs do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores" .

'

Parágrafo único. Os ','Arquivos do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores" serão orientados, mediante designação do Ministro de Estado, por
'llm Diretor, cuja função não será remunerada nem incompatível com qualquer
cargo ou função,
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CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 9.0

Ao Diretor incumbe;

I
orientar e coordenar as atividades do Servico·
II
despacha; pe'5oalmente com o Ministw d; Estado;
III - baixar po!·tarias, instruções e ordens de- serviço;
IV - comunicar-se, diretamente, ·sempre que o interêsse do serviço o
exigir, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de Estado,
caso em que deverá fazê-lo por intermédio do Ministro de Estado da Justiça
e Negócios Interiores;
V - submeter, anualmente, ao Ministro de Estado, o plano de trabalho
do serviço;
VI -·apresentar, anualmente, ao Mi:aistro de Estado o relatório sôbre
as atividades do Serviço;
VII - propor ao Ministro de Estado as providências necessárias ao
aperfeiçoamento do serviço;
VIII - reunir, pariàdicamente, os chefes -dos diversos Órgãos para discutir e assentar providências relativas ao serviço e comparecer às reuniões
para as quais seja convocado pelo Ministro de Estado;
IX - opinar em todos os assuntos relativos ·às atividades da repartição,
dependentes de solução de autoridades superiores, e resolver os demais, ouvidos os órgãos ciue compõem o Serviço;
X - organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho
co.rn horário especial;
XI - determinar ou autorizar a exec_ução de serviço externo;
XII - admitir e dispensar, na forma da legislação, o . pessoal extranumerário;
designar e ispensar os ocupantes de funções gratificadas e seus
XIII
movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pessoal
XIV
lotado;
XV
expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
diretamente subordinados;
XVI - organizai- e ~Iterar a escala de férias do pessoal que lhe fôr diretamente subordinado e aprovar a dos demais servidores;
XVII - elogiar e aplicar· penas disciplinares, inclusive a de suspensão
até 30 dias, aos servidores lotados no Serviço e propor ao Ministro de Estado
a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada;
XVIII - determinar a instauração de ·processo administrativo;
XIX - antecipar, ou prorrogar, o período normal de trabalho; e
XX - aplicar as dotações destinadas à aquisição de obras e publicações~
revistas e jornais científicos, observadas as disposições legais.
Art.

10.

Aos chefes de Seção, ou Biblioteca incumbe:

I
dirigir e fiscalizar os trabalhos do respectivo setor;
II
distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr subordirÍado;
III - orientar a execução dos trabalhos e manter a coordenação entre
os elementos componentes do respectivo setor, determinando as normas e
métodos que se fizerem aconselháveis;
IV - despachar, pessoalmente, com o Diretor do Seiviço;
IV - apresentar, mensalmente, ao Diretor, um boletim dos trabalhos do
1·espectivo setor e, anualmente, u:r;n relatório dos trabalhos realizados, em
andamento e planejados;
VI - propor ao Diretor medidas convenientes à boa execução dos
trabalhos;
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VII - responder às consultas que lhes forem feitas por intermédio do
Diretor, sôbre assuntos que se relacionem com as suas atribu'ições;
VIH - distribuir o pessoal, de acôrdo com a conveniência do serviço;
IX - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
.diretamente subordinados;
X - organizar e submeter à aprovação do Diretor a escala de férias do
pessoal que lhes fôr subordinado, bem como as alterações subseqüentes;
XI - aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 15 dias,
aos seus subordinados, e propor ao Diretor a aPlicação de penalidade que
·e~cape à sua alçada; e
XII - velar pela disciplina e manutenção do silêncio nos recintos de
tmbalho.

Art. 11 .

Ao secretário incumbe :

I -

atender Qs pessoas que desejarem comunicarwse com o Diretor, enw
~Caminhandowas ou dando a êste conhecimento do assunto a tratar;
II
representar o Diretor, quando para isto fôr designado; e
III - redigir a correspondência pessoal do Diretor.
Art. 12·. Aos demais servidores, sem funções especificadas nêste regi~
menta, incumbe executar os trabalhos que lhes forem determinados pelos seus
superiOres imediatos.

CAPÍTULO V
DA LOTAÇÃO

Art. 13.

O Serviço terá a lotação. aprovada em decreto.

Parágrafo umco. Além dos funcionários constantes da lotação, o
'Viço poderá ter pessoal extranumerário.

Ser~

CAPÍTULO VI
DO HORÁRIO

Art. 14. O horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor, respeitado o númew de horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço
Público Civil.
Art. 15. O Diretor não fica sujeito a ponto, devendo, porém, observar
o horário fixado,

CAPÍTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 16. Saão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:
I - o Diretor, por um dos chefes de Seção ou da Biblioteca, de sua
indicação e designado pelo Ministro de Estado;
II - os chefes de Seção e da Biblioteca, por servidores designados pelo
Diretor, mediante indicação do respectivo chefe.
Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores :previamente
para as substituições de que trata êste artigo.

designados
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CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17. Mediante instruções de serviço do respectivo chefe, as seções
poderão desdobrar-se em turmas.
Art. 18. Nenhum ·servidor poderá fazer publicações e conferências, ou
dar entrevistas sôbre assuntos çue se relacionem com a organização e as ativicades do Serviço, sem autorização escrita do Diretor.
Art. 19. Haverá . um servidor ou 'turma ao qUal competirá promover
medidas preliminares necessárias à administração do pessoal, material, orçamento e comunicações, funcion.ando articulando com o. D.A. do Ministério,
e observando as normas e métod~s de trabalho por êste prescritos.
Rio de Janeiro, _29 de junho de 1944. -

DECRETO N. 0 15.944

~ DE

'Aiex.andt·e Marcondes Filho.

29 DE .}UNHO DE 1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos (3) cargos da classe F da carreira de ·Polícia Especial, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, vagos em virtude da transferência de Valdemar Krivocheim, José
Garcie. Carneiro e Inocêncio Cândido Borges para outra carreira, devendo a
dotação correspondente ser levada a crédito da conta corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de JaneirO, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho,

DECRETO N.O 15.945 -

DE 29 DE JUNHO DE 1944

Ainda não foi publicado no Diário Oficial.

DECRETO N,O 15.946 -

DE

29 DE JUNHO DE 1944

Ainda não foi publicado no Diário Oficial.
131.837- Col. de Leis- Vol. IV -

2.a Parte

F. 9

'
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DECRETO N, 0 15.94-7

-DE

29

DE JUNHÜ DE

1944

Extingue cargos excedentesO Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têimos do art. 1.0 alínea n, do Decreto-lei r.. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decretà:
Art. 1.° F.1carri extintos 3 cargos da classe 10 da carreira de Escriturádo (Decreto-lei n. 0 14-5, de 1937) do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda, vagOs erri virtude da promoção de Hildebrando Esteves, Mimosa Flcra Robalo e de Turene Tôrre:> Ferreira, devendo a dotação corn::spcndente ser levada a cr&àito da Conta-Corrente do Quadro Permanente
do referido Miiüstério.
Art.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Js.ro.eiro, .29 de junho de 1944. 123.0 da Independência e 55.0 da
Rep{tblica.
GETULIO

VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 1.5. 948 -

DE

29

DE JUNHO DE

1944

Suprime cargo exti:1.to
O Presidente da República, usando da :,..tribuição que lhe confere o_ ar·
tigo 74-, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe 3 da carreira de Contínuo
do Quadro Suplement:::.r do Ministério da Fazenda, vago em virtude da
promoção de :e-Jianuel Rodrigues· Braga, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo
l\!Iinistério.
A;:t.

~. 0

Rçvogam-se

8.S

di.sposiçÕ8s em conhário .

.Rio cb Ja::..d!"o, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
RepúbHca.
GETULIO

VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO

N.O 15.949 -

DE

29

DE JUNHO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos tênno.s do art. 1.0 alínea n, do Decre'!o-lei n.0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe H .da carreira de Engenheiro
do Quadro Suplementar do Ministério da ,Fazenda, vag'o eril virtude da.
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demissão de Airam Pessoa, devendo a dotação correspondente ser levada à
crédito da Contá-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Miriistério.
Art.

2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Indeperi.dência e 55.0 da
República.
, GETULIO

VARGAS.

Pa.tllo Lira.

DECRETO N. 0 15.9.50 -

DE

29

DE

JUNHO

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando d2 atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos 3 cargos d9. classe I da carreira de Engenheiro do Quadro Suplementar do IVIinistério da Fazenda, vagos em virtude
da promoção de Alcebiades Gurgel. Clovis Mozart Teixeira e de José Geraldo de Aparecida Nsvarro, devendo a dotação correspondente Ser levada
a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 15 .. 951 -

DE

29

DE

JUNHO

DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da 2.tribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do, Deh
creto~lei n, 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo de Tesoureiro (Delegacia Fiscal do
Tesouro NacioTjal no Estado do Rio Grande do Sul), Padrão K, do Quadro
Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da nomeação de
João Gomes Falcão para outro cargo, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo
Ministério.
~
Art. 2. 0 Revogam-se as diaposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29· de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO· VARGAS.
Paulo Lira.
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15.952-

DE

EXECUTIVO

29

DE JUNHO DE

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da RepúbÜca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica extinto 1 cargo da classe 4 da carreira de Escriturário ( 1)
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago ~m virtude da promoção de Edgar Parente de Araújo, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente dO Quadro Permanente do refeiido Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de junho. de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Paulo Lit'a.

DECRETO N. 0 15.953- DE 29 DE

JUNHO

DE 1944

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decretolei n'. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo de Administrador, em comtssao, Padrão
C do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da exoneração de Galdino Catunda Gondim, ficando sem aplicação a dotação correspondente,
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República
GETULIO

d2

VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 15.954 -

DE 29 DE

JUNHO

DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a; da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
·
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe 7 da carreira de Auxiliar de
Escrita ·do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude
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.da promoção de Dulcí Nogueira, devendo a. dotação correspondente ser levada
a crédito da Conta-Corrente do- Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeir_o, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 15.955-

DE

29

riE JUNHO DE

1944

Suprime caraos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da ConstituiÇão, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Dec:.eto-lei
o. 0 3.195, de 14 d~ abril de 1941, decreta:

Art. 1.°
Ficam suprimidos 10· cargos da classe 7 da carreira de Escriturário (Decreto-lei n.0 145, de 1937) do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda, vagos em· virtude da promoção de Alcindo Soares, Edgat P)nheiro,
Flavio Vieira da Mata, Hosana da Silva Braga, João Alfredo de Araujo. Jorge
Calafange, José Garibaldi Pereira, José Menezes de Carvalho, Licurgo Bezerra
e de Raimundo Nonato Cavalcanti, devendo a dotação correspond~nte ser
levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio/de Janeiro, 29 de junho de/ 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N.0 15.956 -

DE 29 DE JUNHO DE

1944

Suprime carBos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei
n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:'
Art. 1.°
Ficam suprimidos 14 cargos da classe 6 da carreira de· Polícia Fiscal do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude da aposentadoria de Manoel Jorgé Corrêa, Mário Coelho Gaivão,. da
promoção de _Agesilau Lopes da Silva, Antonio Cavalheiro Silveira, Antonio
de Oliveira e Silva, Jorge de Souza Moura, José Licínio Lopes, Luc1ano do
Rêgo, Manoel Barcelos, Manoel Machado, Manoel Clotilde da Costa, Nestor
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Luiz Teixeira, Silvio Torres AcoSta e de Vitor Saldanha da Rosa, devendo a
dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério .
Art. 2.0

RevQgam-se as dispo3ições em contrário.

Rio de" Janeiro, ?9 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N.O 15.957 -

DE

29

DE

JUNHO

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea· n, do Decreto-lei
n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.°
Ficam suprimidos 9 cargos da classe 9 da carreira de Escrituiário (Decreto-lei -n.0 145, de 1937) do Quadro Suplementar do Mmistério
da Fazenda, vagos em · virtude da aposentadoria de José Alves -ia Meta,
Manoel Antonio Garcia !<~ilha, do falecimento de Alcides Tolentino dP. Souza,
Hugo de Freitas Guimarães e Rodolfo Lelis Soares, da nomeação de Euclides
Arn.tda Brainer. Mário Saleiro- Pitão, Milton Fagundes e Moacir ,1<;> Lima
Corrêa, Para outro cargo, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Cor,ta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Irldependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 15.958 -- DE 29 DE JUNHo DE 1944
Suprime car,go extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmos do arL 1.0 , alínea n, do Decreto-lei
n.O 3 .195, de 14 de aqril de 1941. decreta :
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe 23 da carreira de Contador
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da exoner2ção de André Barone Neto, devendo a dotação correspondente SE.t levada
a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de. Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Paulo Lira.
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DECRETO N.0 15.959 -

DE 29

~E JUNHO

DE 1944

Extingue cargo .excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmos do a:rt. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei
'n.0 3, 195, de 14 de abril de 1941, decreta :
Art. 1.° Fica extinto l cargo da classe G da carreira de Dactilógrafo do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de Ernestina da Silva Couto, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do referido Mipistério.
Art. 2.0

Revogaln-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 15 .962,.-

DE

30

DE JUNHO ,DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Se
creta.ria de Estado, do Ministério das Relações Exteriores, e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, na forma da relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinário de Extranumerário-mensalista da Secre1 a ria de E~tado, d.:> Ministério das Relações Exteriores.
Art. 2.0 Fica transferida, para a Tabela Numérica Suplementar de
Extranumerário-mensalista da mesma Secretaria, uma função de criptógrafo
auxiliar, referência XV.
Art. 3.0 A despesa com a execução do dispoSto no art. 1.0 dêste Decreto, na importância de Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros)'
anuais, coi:rerá à conta da ·verba 1 Pessoal, Consignação I! Pessoal
Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n.0 20 Minis·
tério das Relações Exteriores, do Orçam7nto Geral da República para 1944.
Art. 4.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publiéação, re·
Vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da.
República.
GETULIO

VARGAS.

Osvaldo Aranha.
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DECRETO N. 0 15.961

~ DE

30

DE JUNHO DE

1944

Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerária~mensalista do Serviço
de Documentacão do Ministério da justiça e Negócios Interiores e dá
outras providê~cias
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, .da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica criada, com cinco funções de servente, sendo uma Ieferência VI, duas referência V e duas referência IV, a Tabela Numérica Or-dinária de. Extrarmmerário~mensalista do Serviço de Documentação do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.

Art. 2.° Ficam transferidas, para a Tabela a qUe se refere v artigo anterior, un1.a função de bibliotecário, referência IX, e uma de praticante de
escritório, referência VI, da Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráric-mensalista da Biblioteca .
Parágrafo único. As funções de que trata o presente artigo continuarão preenchidas pelos respectivos ocupantes.
'
Art. 3.° Fica suprimida a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Biblioteca do Ministério da Justiça ·e Negócios Interiores.
Art. 4.0 A despesa com a execucão do disposto no art. 1.0 , na importância de Cr$ 26.400,00 (vinte e sei; mil e quatrocentos cruzeiros) anuais
correrá, no presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 PessoaL
Consignação I! Pessoiõ:l E"-1:ranumerário, Subconsignação 08
Novas
0
admissões etc., do Ar:exo n. 18 - Ministério da Justiça e Negócios lnteriores, do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 5.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
Rio de Jar..eiro, 30 d0 junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandr6 Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15.962 -

DE

30 DE

JUNHO DE

1944

Inclui no reS,ime de administração a "Fundação Daniel Heydenreich"
sede na capital do Estado dê São Paulo

coa-

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 e
7.0 do Decreto-lei n. 0 4. 807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.0 do De·
ereto-lei n.0 5. 661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica incluída no regime de administração pelo Govêrno, a
"Fundação Daniel Heydenreich". com sede na C8.pital do Estado de ,São
Paulo.
Art. 2.0 A administração será exercida pelo administrador que vter a
ser nomeado na forma estabelecida pelo art. 4.0 do Oecreto-lei n. 0 5 661,
de 12 de julho de 1943, e será regida pelas normas e instruções que forem de
terminadas p0lo Banco do Brasil S. A., como Agente Especial do Govêrno
Art. 3.0 Êste Decreto entrai.'"á em vigor ·na data .de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Paulo Lira.

APENSO
Figuri=~,m

neste apenso:

I- os decretos que, expedidos em trirTtestres anteriores,
foram publicados depois do segundo dia útil do segundo
trimestre de 1944.
li -as reproduçôes e as retificações publicadas no segundo
trimestre de 1944, referentes a decretos expedidos em
trimestres anteriores.
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DECRETO N. 0 9. 280 ·.....:....

DE

20

DE .ABRIL DE

1942

Autoriza o cidadão btasieliro Achiles Droger de Araujo a comprar
pedtes preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de 4
da junho de 1938, decreta:
·
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Achiles Droger de
Araújo, residente em Lençóis, Estado da Bahia, a comprar pedras preciosas.
nos .têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, . 20 de abril de 1942, 121.0 da Independência e 54.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.0 13,403 -

DE

14

DE SETEMBRO DE

1943

Altera a Tabela Numérica de Extranumerário Mensalista do Departaffl.ento
de Previdência Social·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 'Ficam suprimidas, na Tabela Numérica·. de Extranumerário
Mensalista do Departamento de Previdência Social, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, uma função de engenheiro, referência XX, e
outra de engenheiro, referência XXI,
Art.

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de ·setembro de 1943, 122.0 da Independência e
55.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0 13,465 -

DE

·24 nE SETEMBRO DE 1943

Autoriza o· cidadão brasileiro ]oã.o Napoleão de Andrade a lavrar jazida da
quartzo no tÍlunicípio de Buenópolis, do Estado de Minas Gerais
. RETIFICAÇÃO

Na ementa e no art. 1.0, onde se lê:
" ... município de Diamantina, ... ",
Leia-se:
" ... município de Buen6polis, ... " .

DECRETO N. 0 14.640 -

DE

31

DE JANEIRO DE

1944

Outor{Ja a Luiz Rossato concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de uma cachoeira, situada no rio Santo Antônio do Pinhal,
distrito de Caxias, município de igual nome, Estado do Rio Grande do
Sul

O Presidente da República, usandà da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e nos têrmos dos arts. 9.0 , 11 e 12 do
Decreto-lei n. 0 3.259, de 9 de maio de 1941, decreta:
Art. 1.0 É outorgada a Luiz Rossato, respeitados os direitos de terceiros
anteriórmente adquiridos, concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de uma cachoeira situada no rio Santo Antônio do Pinhal, distrito
de Caxias, município de igual nome, Estado do Rio Grande do Sul, com a
potência de vinte e quatro (24.) KW, correspondente a um desnível de
vinte e oito metros e cinqüenta centímetros (28,50 m) e uma descarga
de derivação de oitenta e cinco ( 85) litros por sei:l;undo.
§ 1. 0 O apwveitamento destina-se a p.rodução, transmissão, transform.::v
ção e distribuição de energia elétrica nos povoados de Conceição de Caxias
e S. Marcos, município de Caxias, Estado do Rio Grande do Sul.
§ 2.0 Êsse aproveitamento, que já se acha realizado, fica legalizado
pelo presente Decreto.

Art. 2.0 Sob pena de multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) o concessionário obriga-se a:
I - Registrar o presente título na Divisão de Águas, dentro do prazo
de trinta ( 30) dias após a sua Pllhlicação.
II Apresentar, dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias, a
contar da data do registro na Divisão de Águas, a plan~a geral das instalações, em três ( 3) vias,
·
III Assinar o contrato disciplinar de concessão, dentro do prazo de
sessenta (60) dias, contados da data em que fôr publicada a aprOvação da
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IV Apresentar o ·mesmo contrato à Divisão de Águas para os fins
de registro, até sessenta ( 60) dias depois de registrado no Tribunal de
Contas.
Parágrafo único. Os prazos, a que se refere êste artigo, poderão· ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão ·de Águas
do Departamento N acionai da Produção Mineral.
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Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão setá preparada pela Divisão de Águas e submetida À aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 4.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas.
Art. 5.0 O concessionário fica obrigado a construír e manter, nas proximidades do· local do aproveitamento, onde e desde quando fôr determinado
pela Divisão de Águas, as instalações necessárias a observações linimétricas
e medições de descarga do curso dágua que vai utilizar, e a realizar as
observações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 6.0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão, em função da indústria,
concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transformaçâo e distribuição de energia elétrica.
Art. 7.0 As tabelas de preço de energia serão fixadas pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas, de acôrdo com o disposto no art. 180 do Código de Águas.
Parágrafo único. As atuais tabelas de preços de energia fornecida pel!l
concessionário serão integralmente mantidas, até que, ·pela Divisão de Águas,
sejam fi:n!;das as que deyerão vigorar no primeiro período de tarifas.
Art. 8.0 · Para a manutenção da integridade do cepital a que se refere
o a:rt. 6.0 do p1·esente Decreto, será criada uma reserva, que proverá às
renovaçÕ0s determin:?.das pelà depreciação ou impostas por acidentes.
Parágn:tfo Único. A constituição dessa reserva, que ~e denominará
''reserva de renovação" será re2.lizada por· quotas especiais, que incidirão
sôbTe as t~rifas, sé.lb fo:rma de percer.tage.-n. Estas quots.s serão determinadas tendo em vista a duração raédia do mate;ial a cuja renovação a dita
reserva terá que atender, poder:do ser modificadas, trienalmente, na época
da revisão das tarifas.
Art. 9.° Findo. o prazo da concessão, o patrimônio desta, constituido na
·fornu:: do art. 6.0 , reverterá para o Estado do Rio Grande do Sul, em conformidads com o art. 165 do Código de Águas, sendo o concessionário indenizado, P.o seú investimento ainda não amortizado, na base do custo histórico, deduzida a reserva a que se refere o parágrafo único do artigo precedente.
S 1.0 Se o Estado. do Eio Grande do Sul não fizer uso do seu direito
a essa reversão, o concessionário poderá requerer ao Govêrno Federal seja
a p>esente concessão renovada pela forma que, no contrato, já deverá estar
prevista.
§ 2.0 Para os efeitos do parágrafo anterior, fica o concessionário obrigado a dar conhecirri.ento ao Govêrno Federal da decisão do Estado do Rio
Grande do Sul, e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão
ou o de desistência desta, até seis (6) meses antes do término do respectivo
prazo.
Art. 10. O concessionário gozará, desde a data do registro a q,ue se
refer8 o art. 4.0 , e enquanto vigàrar esta concessão, dos favores constantes
do Código de Águas e das leis espsciais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revog2das as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1944, 123.0 da Independência e. 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

ATOS

DECRETO N. 0

DO

PObErt EXECUTIVO

14.702 -

DE 4 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Id<J. Micheli Campos a pesquisar caolim7 mica
e associados no município de Bicas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Ida Micheli Campos a pesquisar caolim, mica e associados em terrenos situados na fazenda Pequeri,
no lugar denominado Deserto, no distrito de Pequeri, município de Bicas,
do Estado de Minas Gerqis, numa áres de dezenove hectares, noventa e sete
ares e sessenta centiares (19,9760 ha), delimitada por um retângu:o tendo um
dos vérticGs situado à distância de duzentos e três metros e setenta e cinco
centímetros (203,75 m), !·uma oitenta e sete graus e trinta minutos noroeste
( 87° 30' NW) da barra do córrego do Pequeri no rio Cágado e cujos lados
convergentes no vértice considerado e a partir do mesmo têm os seguintes
comprimentos e rumos: quatrocentos € quarenta metros (440 m), oitenta e
sete graus e trinta minutos sudeste (87° 30' SE) e quatrocentos e cinqüenta
e quatro metros (454 m), dois graus e trinta minutos sudoeste (2° 30' SW),
respectivamente.
Art. 2. 0 Esta autorizacãO é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códígo de Minas.
~
Art.. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Dlvisão de Fomento da Producão Mineral do
Ministério da Agricultura.
··
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro ·de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 14.703- DE 4 DE FEVEREmo DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Carmen Rodrig,ues Lomba a pesquisar tantalita,
cassiterita e associados no município de São João del Rei, do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a<rtigo 74, letra a, da Constituição, e ·nos têrmos do· Decr'eto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizad81 a cidadã brasileir& Carmen Rodrigues Lomba
a pesquisar tantalita, cassiterita e associados· numa área de quinhentos hectares (500 ha), situada no lugar denorriinado Fazenda Cala Bôca, distrito de
Nazaré, município de São João del Rei, do Estado de Minas Gerais, área essa
delimitada por ,um retângulo que tem. um vértice a dois mil e duzentos metros
(2.200 m), rumo verdadeiro cinqüenta e seis graus e trinta e cinco minutos
nordeste (56.o 35' NE) da confluênci81 do córrego Cala Boca no ribeirão Engenho e cujos lados convergentes nesse vértice têm os seguintes comprimentos
e rumos 'verdadeiros: dois mil e quinhentos metros (2.500 m), trinta e oito
graus e quinze minutos nordeste (38° 15' NE) e dois mil metros (2.000 m),
cinqüenta e um gr::rus e quarenta e cinco minutos noroeste (51° 45' ~).
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Ar't. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorizB~ção de pesquisa, que será ums.· via autêntica
dêste Decreto, p3gará a taza de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
,tmnscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção MineÍ'al do
Ministério da Agricultura.
·
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rid de Janeiro, 4 de fevereiro de 1944, 123.0 da
da I<cpública.

Independ~ncia

e 56.o

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa!Jes.

DECRETO'N.0 14.821 .....:_DE 17 DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Flonório Tote a comprar pedras preciosas
O Presidente da Repúblic.9, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Honório Tote, resii:Iente
em Juiz de Fora, no Estado de Minas- Gerais, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4' de junho de 1938, constituindo título
..desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor Íla data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposiçõss em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1944, 123. 0 da lndepend~ncia e 56.0
-da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza . Costa.

DECRETO N.0 14,913

~ DE

29

DE FEVEREIRO DE

1944

Autoriza a Companhia Paulista de F8rça e Luz a construir uma linha de
transmissão, de 33.000 lToits, entre a cidade de Pompéia e a Vila de
Quintana, no municÍpio de Pompéia, no Estado' de São Pauio, e duas
sub-estaç-Ões transformado<as
RETIFICAÇÃO

No art. 1.

0,

i~em

II, oride se lê:

" ... nas vila.s .de Pompéia e de Quintana.... ",
Leia-se:
" ... rias vilas de Paulópolis e de 9uintana, ... ".
131.837 -

·eol. de Leis -

Vol. IV -

2.a Parte

F., lO
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DECRETO N. 0 14.934-

DE

2

DE

MARÇü

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Otávio A.tv0s Passos a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando ela atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de 4- de junho
de 1938, decreta :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Otávio Alves Passos, res·idente na Capital ·da Estado da Bahia, a comprar pedras preciosas· nos têrmos
do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de iunho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2. 0 Êste decreto entrará em vigor na data de sl!a publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1944, 123.0 da
República.

I~dependência

e 56 ° da

GETULIO VARGAS,

A. de Sousa Costa.

DECRETO

N.0

14.957 -

DE 7 DE MARÇO DE

1944

Autoriza que o Ginásio Rui Barbosa, com sede em ]acarezinho, no Estado
do Paraná, _funciop.e como colégio
O Presidente da Repúbl:ica, usando da atribuição que" lhe confe•e o arw
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos tênnos da lei orgânica do ensino sew
cundário e do Decretowlei n.0 4,.245, de 9 de- abril_ de 1942, decreta:

Art. 1.0 O Ginásio Rui Barbosa, com sede em Jacarézinho, no
do Paraná, fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário
trata o artigo anterior passa a ser Colégio Estadual Rui Barbosa.
Art. 3.0 A equiparação, que pelo -presente Decreto é concedida
légio Estadual Rui Barbosa, considerar-se-á, quanto aos seus cursos
e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Estado
de que
ao Cow
clássico

Rio de Janeiro 7 de março de 1944, 123. 0 da -Independência e 56.0 da
, República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DEC~ETQ

N.0 14.963 -

DE

7

DE MARÇO DE

1944

Autoriza que o Ginásio Cardeal Leme, com sede no Distrito Federal, funcione
como colégio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar,tigo 74, letra• a, d:il! Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino
secundáTio e do Decreto-lei n. 0 4. 245, de 9 de abril de de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio Cardeal Leme, com sede no Distrito Federal, fica
autorizado a funcionar como colégio,
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Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de
que trata o artigo anterior passa a> se~ Colégio Ca-rdeal Leme.
Art. 3.0 O reconhecimento, que pelo ·presente Decreto é concedido S!ü
Colégio Cardeal Leme, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e cient:ífico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.0 Revogo.m-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1944, 123.0 ·da lndepend&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO

N. 0

14.964 -

DE

7

DE MARÇO DE

1944

Autoriza que o G-itlásio José Bonifácio, com sede em Paranaguá, no Estado
do Paraná. funcione como colégio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei Ol"gânica do ensino secundário e do Decreto-lei n.O 4.24-5, de 9 de abril de 1942, decreta!

Art. 1.? O Ginásio José Bonifácio, com sede em Paranaguá, no Estado
do Paraná, fica autorizado 8. funcionar como colégio.
Art. 2.0 A denominí'tcão do estabelecimento de ensino secundário de que
trata o arti.go anterior pas~a a ser Colégio Estadual José Bonifácio.
Art. 3.0 A equiparação, que pelo presente De~reto é concedida ao Colégio Estadual José Bonifácio, considerar-se-á, quanto aás seus cursos clássico
e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro 7 de março de 1944, 123. 0 da· Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema..

DECRETO

N. 0

14.967 -

DE 7 DE

MARÇO DE

194_4

Autoriza que o Ginásio da Escola Normal Conselheiro Rodrigues Alves, com
sede em Guaratinguetá, Estado de São Paulo, funcione como colégio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário e do Decreto-lei n. 0 4 .245, de 9 de abril de 1942, decreta:

Art. 1.0 O Ginásio da Escola Normal Conselheiro Rodrigues Alves, com
sede ~m Guaratinguetá, Estado de São Paulo, fica autorizado a funcionar como
colégio.
Art. ,2.0 A denorriinação do estabelechriento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passa a ser Colégio Estadual Conselheiro Rodrigues
Alves.
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Ait. 3.0 A equiparação, que pelo presente Decreto' é concedida aci Colégio Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, considerar-se~á, quanto aos seus
cursos clássico e. científico, sob regime de inspeção preliminar.' ·
Revogam~se

Art. 4.0

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Ca.panema.

DECRETO N. 0 15.001 -

DE

9 DE MARÇO DE 1944

ApYova o Re[Jimento da Procuwdoâa da ]ustiç::J. do Trabalho

RETIFICAÇÃO

l\1o B.rt. 22, onde se lê:
~'O

Procurador Geral e os Procuradores Regionais não ficam sujeitos

·a ponto, ... ",
Leia-se:

".0 Procurador Geral, os P:rocuradores e os Procuradores Regionais não
ficam sujeitos a ponto, ... ".

DECRETO N.0 15.003 -

DE

10 DE MARÇO DE 1944

.Altera -a -Tabela Num!Jrica O;;dinária de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de Doenças Mentais, do Ministécio da Educação e Saúde
e dá outras providências
RETIFICAÇÕES

No art. ·2.0 , onde se lê:
« ••. ·na importância de Cr$ 601.800,00 (seiscentos e um mil e oitocentos cruteiros) :-anuais,

Leia-se:

na importância de Cr$ 600 • 600,00
.c;:uzeiros) anuais, .. : ''·:
Na

1-eh·,ção

nur!!érica,,

Situ:;:~ção

Proposta, onde se lê:

"1 Agrônomo, referência XV1II",
Leia·se:

"1 Agrônomo, referência XVII".

(seiscentos mil e seiscentos
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DECRETO N.0 15.006 -

DE

10

DE

149

MARÇO DE 1944

Autoriza a firma brasileira Rocha & Santos .a ccmprat pedras preciosó'J.s
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei ri.O 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
\

Art. 1.° Fica autorizada a firma brasileira Rocha & Santos, estabelecida
em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junhO de 1938, constituindo titulo
desta autorização uma via autêntica do presente decreto .

Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de m·arço de 1944, 123.0 da lndepen~ência e 56.0
da República.
GETULIO V ;ARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15.007 -

DE 10 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Soares a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, ·de
4 de junho ,de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Soares, residente em
Capetinga, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmo&
do Decreto-lei n. 0 - 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente éecreto.
Art. 2.0 ítste dlilcreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
·da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15. 008 -

DE 10 DE J;RARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro fJanoel Schubsky a corilprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e tendo em vjsta o Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho
de 1938, decreta :

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Manoel Schubsky, residente
, nesta Capitál, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.0 466,
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de 4 de ju.nho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica
do prssente decreto.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
hüpúbli:::a,
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15,009 -

Dó 10 DE MARÇO

DE 1944

At.:::·o!:::A o cidad.ão bu.:sileim Antônio Alvares Barreto a comprar
pedras preciosas
O PrGs:dcnte da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, le-~ra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~lei n. 0 466, de
4 de j-ur;.ho d::>- 1938, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio· Álvares Baneto,
residente em Balisa, no Estado de Goic.z, a comprar pedras preciosas nos têrnios do }Jccxto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta
autcdzw:;iio m::aa via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Detreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0

Rio de
República.

Revogam-se as disposições em contrário.
.Jnn~iro,

10 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

:\JECl~ETO

Au:tctiz<::

é!

N. 0 15.011 -

DE 10 DE :MARÇO DE.. 194-4

firma brasileira Freitas Irmãos a comprar pf;dra.s preciosas

O P:,·::o<sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.s,rt. 7<', 1(;~•·<::- '-! ·da Coi1stituição, c tAn<""lo ern vista o Decreto~lei n, 0 466, de
4 de jm-:.ho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a firma brasileira Freitas Irmãos, e::;t'1belecida
em SGlerh:dc, r:.o Estado do Rio Grande do Sul, a comprar padrs.·s precios8.o3
nos '<.-2rrnos do Decreto~lei n, 0 456, de 4 de junho de 19~)8, constituindo título
t!:lc;ta <1U!:r:riz2..ç:ão uma vi::1 autêntica do uresente Decreto.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicB~ção.
Art. 3.0 RevogSlm~se as disposições em contráno.

Ric de Janeinro, 10· de março de 1944, 123.0 da Iúdependênci2.. e 56."
da República,
GETULIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.
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DECRETO N. 0 15.019 -DE 13 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a transferência de terreno de marinha a pessoa estrangeira

-o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto na letra b,
art. 18 do Decreto-lei n.O 3.438, de 17 de julho de 1941, e no§ 1.0 do art.
do mesmo Decreto-lei, combinado com o art. 6.0 do Decreto-lei n,0 5. 666,
15 de julho de 1943, decreta:

ardo
,24
da

Art. 1.° Fica o Ministério dos Negócios da Fazenda, através da Diretoria do Domínio da União, 'autorizado a permitir que O Banco ·Hipotecário
Lar Brasileiro transfira à Blanche Anais Genevi€ve Chanas, de nacionalidade
francêsa, u'ma fração ideal do te~reno de marinha_ correspondente ao apartamento n. 702, do edifício situado na Avenida Rui Barbosa n.0 636, freguesia
da Lago<;~., no Di'"strito Federal.
Art. 2.0

Êste Decreto entrará em vigor· na data de sua publicação.

Art. 3. 0

Revogam-se as disposições em

co~trário,

Rio de Janeiro, 13 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0. da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15. 022 -

DE 13 DE. MARÇO DE 1944

Autoriza que o Ginásio ProgressO, com sede em Curitiba, no Estado do
Paraná, funcione como colég)o
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica C0 ensir~o secundário e do Decreto-lei n.0 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:

Art. 1. 0 O Ginásio Pregresso, com sede em Çuritiba, no Estado do Para.ná, fica autorizado a funcionar como colégio.
Ah. 2. 0 A denominação do estãbelecimento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passa a ser Colégio· Progresso.
Art. 3.0 O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio Progresso, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e cientifico,
sob regime de inspeção Preliminar,

Art. 4·.0

Revogam-se as êlisposições em contráFio.

Rio de Janeiro, 13 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 15. 023 -

DE

13

DE MARÇO DE

1944

Aprova projetq e orçamento para obras no pôrto de Santos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da. Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 157.770,60 (cento e cinqüenta e sete mil, setecentos e setenta cruzeiros e sessenta. centavos), que com êste baixam, rubricados pelo Diretor
Geral do Departamento Nacional de Portos, Rios e Ca•nais, para a construção
de seis casas em 3 grupos geminados, p2ra o pessoal da linha de transmissão
de energia elétrica de Itatingao, localizadas nOs montes de Cabrão e Caeté~
no pôrto de Santos, concedido à CompS>nhia Docas de Santos.
Parágrafo único. A importância qué .fôr efe'tivamente dispendida e com"prova-da será opor,tunamente incorpore.do.• à .conta de capital, nos têrmos previstos no item 3.0 , art. 2.0 , do Decreto n.O Q58-A, de 21 de fevereiro de

1936.
Rio· de Janeiro, 13 de ·março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repú1Jlica.
GETULIO

João

DECRETO N.O 15.024 -

DE

d~

VARGAS.

Mendonça Lima.

13 DE MARÇO DE 1944

Aprova alteração de projeto para construção de carros na Rêde Mineira
de Viação

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único, Fica api-ovado o projeto, que com êste baixa, rubricado
pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, para
alteração de quatro carros dormitórios, destinados ao tráfego de passageiros
da Rêde Mineira de Viação, a que se referiu o Decreto n. 0 6. ps1, de 9 de
dezembro de 1940.
Rio. de Janeiro, 13 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendon._ça Lima.

DECRETO N. 0 .15. 036 -

DE

14 DE MARÇO DE 1944

Dispõe sôbre o reconhecimento da Escola Industrial Júlio de Mesquita,
de Santo André

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, .da Constituição, e nos têrmos do art. 60 da lei orgânica do
ensino industrial, decreta:
Art: 1.0 E' concedido reconhecimento à Escola Profissional Mixta Secundária Dr. Júlio de Mesquita, mantid'a e administrada pela Prefeitura Municipal
de Santo André, com sede na cidade do mesmo nome.
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Art., 2.0 O estabelecimento de ensino in'dustrial de que trata o artigo
anterior passa a denominar-se Escola Industrial Júlio de Mesquita.
Art. 3.0 O reconhecimento, concedido pelo presente Decreto é limitado
aos seguintes cursos de ensino industrial básico:

1.
2.
3.

4.
5.
Art. 4.0

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

de
de
de
de
de

fundição
Mecânica de Máquin2.s.
marcenaria
corte e costura
cJ:!apéus, flores e' ornatos.

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1944, 123.0 da Independgnda e 56 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Qapanema.

DECRETO

N.O

15.037

~DE 14 DE MARÇO DE 1944

Autoriza que O Ginásio de Ciências e Letras, com sede em São P_aulo, Capital
do Estado de São Paulo, funcione como colégio

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário e do Decreto-lei n. 0 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:

'

Art. 1.0 O Ginásio de Ciências e· Letras; com sede em São Paulo, Capital do Estado de São PaulO, fica. autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passa a ser Colégio Alfredo Pucca.
Art. 3.0 O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio Alfredo Pucca, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanemâ.

DECRETO N. 0 15. 038· ~

DE

14

DE MARÇO DE

1944

Declara de utilidade pública diversas âreas de terras n~essárias à passagem
·de uma linha de transmissão de energ'ia elétrica da Companhia Fôrça co
Luz de Minas Gerais, ·e autoriza a referida Companhia a desapropriá-Ias.

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
alínea a, da Constituição e nos têrmos dos artigos 151, alínea b, do C~digo de
1
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Águas, e 3.0 e 5.0 , alínea h. do Decreto-lei n. 0 3. 365, de 21 de junho de 1941, e,
tendo em• vista, t8.mbém, o previsto no art. · 4. 0 , do Decreto n.0 10.490, de 25
de setembro de 194·2, decreta :
Art. 1.° Ficam consideradas de utilidade pública, nos têrmos dO art. 5.0 ,
alínea h, do Decreto-Lei n.O 3.365, de 21 de junho de 1941, as seguintes áreas
de terras necessárias ao estabelecimento das instalações de produção, transformação e transmissão, projetadas, conforme o disposto no art. 4.0 do Decreto
n. 0 10.490, de 25_ de setembro de 1942, de acôrdo com as plantas apresentadas
e aprovadas, anexas ao processo respectivo, áreas esses situadas no Estado de
Minas Gerais, como segue :

I -

No l\1unicípio de Santa Barbara :

a) área de 4.050 m2 (quatro mil e cinqüenta metros quadrados), situada em terrenos de propriedade de Eugênio Pardubsky, na Colônia Brucutu;
b)
área de 6. 300 m2 (seis mil e trezentos metros quadrados), situada
em terrenos de propriedade de Joaquim Rufino Mendes, na Colônia Brucutu;
c)
área de 13.110 m2 (treze mil cento e dez metros quadrados), situada
em tCrrepos ele propri~1dade de Wil.ly Schmidt, na Colônia Brucutu;
!
d) área de 5.070 m2 (cinco mil e setenta metros quadrados), situada
em terrenos de propriedade de Domingos José dos Santos, na Colônia Brucutu;
e) i.'Tea de 3.630 m2 (três mil seiscentos e trinta metros quadrados),
situada em terrenos de propriedade de José Rafael de Souzas Antunes, na
Colônia Brucutu;
f)
área de 62.850 m2 (sessenta e dois mil oitocentos e cinqüenta metros quadrados), situada em terrenos de propriedade de Pedro Dias Magalhães,
na Fazend.!l do "Cume" ;

II -

No Munic!pio de Caeté :

área de 2.478 m2 (dois mh quatrocentos e setenta e oito metros quadrados), situada em terrenos de propriedade de Francisco Amintas Baeta Neves,
no loc&l denominado "Manuel Sapeca " ;
a)

IH -

No Município de Sabará :

área de 39.210 m2 (trinta e nove mil duzentos e dez metros quadwdos), situada em terrenos de propriedade de Antônio· Benfica, no local denominado " Roça Grande " ;
b) área de 3. 120 m2 (três mil cento e vinte metros quadrados), situada
em terrenos de propriedade. de José Benfica, no local denominado "Roça
Grande";
n)

IV

No Município de Belo Horizonte :

a)
área dG 16.100 m2 (desesseis mil e cem metros quadrados), situada
em terrenos de propriedade de Francisco de Assis Duarte, no bairro "Horto
Florestnl ".

f').rt. 2. 0 A referida Companhia Fôrça e Luz de }J.!ina.s Gerais fica autorizada a prcrnover a desapropriação das á;eas de terra aci::,:1a relacionadas, com
fundament ano art. 3.0 e de conform.idade com o· disposto no art. 15 do mencionado Decreto-lei n. 0 3. 365, tendo em vista, aü1da, o previsto no parágrafo
Único do 21·t. 4.0 do citado Decreto n. 0 10.490, de 25 de setembro de 1942.
Art. 3.0 O prepente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revog2..d::~s as disposiÕeG em contrário.
Rio de J;meiro, 14 de março de 1944, da Independência e 56.0
República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.

da
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DECRETO N. 0 15.075 -

DE 16 DE MARÇO DE 1944

Aprova tabelas numéricas de mensalistas e diaristas da Estrada da Ferro No-roeste do Brasil, institui o regime de saiá-rio-iz.mília e dá outras provi·
dências
RETIFICAÇÕES

Página 4.926
Tabela numérica .d~ mensalistas -

Observações

Onde se lê:
Estas funções estão vagas e serão pr~enchidas à medida que forem suprimidos os cargos de Maquinista Especializado do Q. IV do M.V.O.P.
Leia-se:
Estas funções estão vagas e serão preenchidas à m~dida que forem suprimidos os cargos de Maquinista do Q. IV do M. V. O. P.
Onde se lê:

15

Oficial Administrativo

25

1.300,00

234.000

25

1.300,00

234.000

Leia-se:

15

Oficial Administrativo

Estas funções estão vagas e serão preenchidas à medida que forem suprin:1ido;:: os cargos de Oficial Administr2tivo do Q. l"t do M.V.O.P.
Página 4.928:
Despesa anual
Onde .se lê:
18. 903. 600,00

Leia-se:

18.915.600.00

DECRETO N. 0 .15.093-DE 20 DE MARÇO DE 1944

Apmva o "Plano Rodoviário Nacional" e dá out,.ás providências
O Presidente da República, tendo em vis!:a o que dispõe a lei 467, de
31 de julho de 1937, e usando da atribuição que lhe confera o art. 74, letra
a, da Constitdção, decreta :
Art. 1.° Fica aprovado o Piano Rodoviário Nacional, que coin êste baixa,
pela Comissão constitu'ida pelo IvJ:inistro da Viaç5o e Obras Públicas, em Portaria n. 0 168, de 19 de fevereiro de 1942, sob a presidência
do Diretor do Departamento Nacional de EstJ:adas de Roclage'm.
Art. 2. 0 À Comissão criada pelo Decreto n. 0 12.747,_ de 30 de junho de
194·3, compt'!tirá estudar e submeter à ap•ovação do Govêrno, o projeto de
regulamentação necessária à e:xe~ução do Plano Rodoviário Nacional..

0~aborado

Art. 3.0 A reguho:.mentação, a que se r:.~fere o artigo anterior, deverá
estabelecer cs priúcípios gerais da polítice administrativa rod.ovi6ria, rela-
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tivamente ao financiamento, exeCuç5o e fiscalização das construções e conservação das linhas do Plano NacionaJ; indicar as linhas que devem ter prioridade na construcão dêsse Plano e as condições de prioridade; instituir a
classificação das ~stradas de rodagem e fixar as normas- e especific'ações
técriicas que devem caracterizar as estradas, segundo a classe a que se su-

bordinem.
Art.

4. 0 :Revoga~-se' as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de março de 19441 123.0
da República.

da· Ind~pendência e 56. 0

GETÚLIO VARGAS.

João de Mendonça bima.

Plano Rodoviário Nacional a crue se refere o art. 1.0 do Decreto
n.o :15.093, de 20 de março de 1944
CAPÍTULO I
LINHAS QUE CONSTITUEM O PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL

1) As linhas constitutivas do "Plano Rodoviário Nacional" fo'ram indicadas
pela Comissão, atenden§o aos seguintes critérios :
a) evitar, quanto possível, a superposição das rodovias aos troncos ferro~
viários principais, existentes ou de construção já prevista para o estabelecimento
da interligação ferroviária contínua do Norte ao Sul do país;
b) aproveitar os trechos de rodovias existentes, ou em projeto, dos planos
rodoviários estaduais;
'
c) considerar apenas trechos rodoviários de caráter nacional, segundo o
conceito definido neste Plano;
d) estabelecer, no interior -do paí.s, as conveniente_s ligações da rêde rodoviária nacional com a infraestrutura das rotas aéreas, comerciais e postais, nos
pontos adequados.
2) São consideradas rodovias nacionais pa.-a os efeitos do presente "Plano
Rodoviário" :
a) as que atravessarem total, ou parcialmente, os territórios de duas ou
mais un'idades de Fec,!eração;
b) as que se dirijam para as fronteiras do país, ou se desenvolvam dentro
da faixa. de 150 km ao longo destas;
'c) as que dêem acesso a portos marítimos, fluviais ou lacustres, de concessão federal;
d) as que apresentem interêsse geral: administrativo, militar, turís·
tico, etc.;
e) as que se destinarem a ligações pan~americanas;
f) além dessas linhas-tronco dos itens anteriores, as indispensáveis linhas
transversais ou ligações entre êsses troncos.
3) Sob êsses critérios, o Plano Rodoviário Nadonal compreendedi os seguintes grupos de rodovias:
I li
III -

Rodovias longitudinais, aproximadamente
no sentido norte·sul.
Rodovias transversais, sensivelmente no sentido leste-oeste.
Ligaç~es, entre pontos importantes de duas ou mai~ rodovias.
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4) - As linhas rodoviárias constitutivas dêsses três grupos incluidas neste
Plano, são as seguintes :
1.0 No sentido Norte-Sul:
I
11

III
IV
V
VI

Rodovia
Rodovia
Rodovia
Rodovia
Rodovia
Rodovia

Getúlio VargaS_.
Pan-Nordestina.
Transnordestina.
Transbrasiliana.
Amazônica ..
Acreana.

2.0 No sentido leste-oeste (de norte para sul):
A Comissão considera como primeira linha espontanea, das comunicações
internas brasileiras, no sentido leste-oeste, e vindo de norte para o sul, a
aquavia central da Amazonia, eixo dos transportes dessa região o Rio
Amazonas.
·
Embora não possa considerá-lo incluído no Plano, que é essencialmente
rodoviário e não misto (terrestre-fluvial) , registra que a essà grande aqUaviatronco se vêm articular três importantes linhas-tronco do Plano: as longitudinais
I, IV e V - (Getúlio Vargas, Transbrm:iliana e Amazônica).
Semelhantemente, no Plano Gerd de Viação Nacional, aprovado pelo Decreto n. 0 24.497, de 20 de junho de 1934, foi considerado (no iteni li do n.O 47
do respectivo relatório) :

"Principal tronco de nossa viação - o oceano, com a navegação de
curso, toc;omdo em um número reduzido de portos : com a. de grande
tagem servindo a êsses portos e alguns mais, e por fim, com a pequena
tagem, que atenda às necessidades dos pequenos portos, realizando os
pDl'tes entre êles e os maiores".
Passando à parte
transversais :
VII
Rodovia
·VIII
Rodovia
IX
Rodovia
Rodovia
X
XI
Rodovia
XII
Rodovia
XIII
Rodovia
XIV
Rodovia
XV
Rodovia
XVI
Rodovia
XVII
Rodovia
XVIII
Rodovia
XIX
Rodovia
XX
Rodovia
XXI - Rodovia

loni?;o
cabocabotrans-

prOpriament'e rodoviária teremos como linhas-tronco
transversal
transversal
transversal
transversal
transVersal
transversal
transversal
transversal
transversal
transversal
transversal
transverSal
transversal
transversal
transversal

do
do
do
da
de
de
de
da

Maranhão.
Piaui.
Rio Grande do Norte.
Paraiba.
Pernambuco.
Alagoas.
S.ergipe.
Bahia.
Centro-Oeste,
do Estad~ do Rio de Janeiro.
do Estado de São Paulo.
do Paraná.
de Santa Catarina.
do Rio Grande do Sul.
do Sul de Mato Grosso.

3.0 Quanto a ligsções, neste Plano Rodoviário Nacional, em, cuja escrituração básica predominam as grandes linhas gerais que interessam todo o pais,
serão consideradas apenas as seguintes:
·

XXII

~

XXIII XXIV
XXV
XXVI
XXVII ..~

Recife-Salvador
Rio de Janeiro-Beta Hori.zonte
BelO Hoiizonte-São Paulo
Rezende-Araraquara
Vacaria-Passo Fundo
Dourados~Ponta Porã

5) As linhas rodoviárias acima indicadas pelas denominações com que figuram no Plano, estão sumàriamente descritas no capitulo seguinte.
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A Comissão esclarece que os pontos de. passagem principais indicados para
tôdas as rodovias dêste Phmo não visam fixar, desde já, os traçados, no sentido técnico, dessas estradas, mas apenas constituir indicações gerais de lar-

gas faixas diretrizes das linhas-tronco e das ligações rOdoviárias; e que, só
após os oportunos estudos de campo, poderão ser escolhidos em definitivo os
verdadeiros .t:i'açados das linhas do presente Plano.

CAPÍTULO II
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS RODOVIAS DO PLANO NACIONAL

1) Rodovia Getúlio Vargas

Êsse grznde tronco rodoviário
acompanhando sensivelmente, em maior
parte do seu percurso, a região litorânea do país (exceto no Nordeste, em que

segue. pela corda Salvador-Teresina), estabelecerá a ligação de Belém do
Pará a Jaguarão, no extremo sul, - com os seguintes pontos principais de passagem:
Belém - Co18nia Militar-Maracassumé - Peritó-Caxias - Teresina Valença - Picos - Leopoldina-Salgueiro - Feira de Santana - Jequié Conquista - Fortaleza - Teófilo Otoni - Governador Valadares - Caratinga - Muriaé - Leopoldina - P8rto Novo - Entre-Rios - Areal
Petrópolis - Rio de Janeiro - Barra Mansa - Rezende - Cruzeiro S. Paulo - Capela da Ribeira - Curitiba - Lages - Passo do Socorro Vacaria - Caxias - São Leopoldo - P8rto Alegre - Pelotas - ]aguarão·.
Se considerarmos essa longitudinal, do extremo sul par.:J. o norte, podemos,
para fim meramente elucidativo, sup8-la subdividida nos seguintes trechos:
1.0 trecho De ]aguarão, na fronteira da República do Uruguai, a
P8rto Alegre. Extensão: 471 km.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Granàe
do Sul está construindo êsse trecho, passando em Pelotas, São Lourenço e
Camaquam, Tapes e Guaíba. Através a Ponte Internacional, já existente em
]aguarão, êssE; trecho estabelecerá a ligação à Capital do Uruguai.
2.0 trecho De Pôrto Alegre a Vacaria, passando por Caxias e São
Marcos. Extensão aproximada 238 km.
Está construído pelo D. N. E. R., o trecho de P8rto Alegre 8. São
Marcos. E em construção, pelo mesmo D. N. E. R., o trecho de São Marcos
a Vacaria.
·
3. 0 trecho - De Vacaria a Lages, no Estado de ·santa Catarina. pasM
sando pelo Passo do Socorro. Extensão 125 km.
Trecho em tráfego, construído por Batalhões Rodoviários do E:úrdto.
4.0 trecho - De Lage!.l a Curitiba, passando por Índios, Entronc:1m8wto,
Taió e Rio Preto, ou outros pontos mais convenientes, no Estado dt! s~cnta
Catarina. Extensão aproximada 320 km.
Trecho ainda não estudado, no_ terreno. A diretriz indicada funda::neul2-se
na idéia de manter o traçado pelo planalto, e ao mesmo tempo, a certa di3tância da via férrea paralela.
5.0 trecho- ,De Curitiba a Ribeira. Extensão 134 km.
Trecho em tráfego. Construído pelo ExérCito.
6.0 ttecho - pe Ribeira a São Paulo, passando em Apiai, Cap5o Bcr::l'::0,
$ão Miguel, Pilar, Piedade, Una e Cotia. Extensão 389 km_.
Trecho em tráfego. Construído pelo Estado de São Paulo,
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7:0 trecho- De São Paulo ao Rio de Ja:Óeiro. Extensão 510 km.
Em _tráfego pela atUal Rio~São P:aulo, que foi construída, até Pouso ·
Sêco, pelo Estado de São Paulo e de Pouso Sêco ao Rio, pelo D. N. E. R.
Mas o trajeto indicado no Plano é o que está em construção, pelo D.N.E.R.:
uma nova estrada, passando em Pinl.i, Barra Mansa, Rezende, Engenheiro
Passos, Queluz, Cachoeira., Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, São
José- dos Campos, Arujá e Guarulhos,
8.0 trecho Do Rio de Janeiro a Governador Valadares, passando em
Petrópolis, Leopoldina, Muriaé e Caratinga, ·Extensão 6~5 km.

Em tráfego até Caratinga, e em construção, pelo D. N. E:. R. até Go~
vernador Valadares.
9.0 trecho ~ De Governador Valadares a Teófilo Otoni, passando em
Tambacuri. Extensão aproximada 171 km.

O D. N. E-. R. está procedendo, nesse trecho, à reconstrução de estradas préMexistentes.
10.0 trecho ~ De Teófilo Otoni (Minas) à Conquista (Bahia), Extensão
aproximada 467 km. Trecho em estudo!=l pelo D. -N. E. R.

11.0 trecho ~ De Conquista a Feira de Santana, passando Jequié e Santo
Estevam. Extensão aproximada 487 km.
Trecho em construção pelà D. N. E. R., estando concluídos cêrca de
50 km.
12.0 trecho ~ De Feira! de Santana a, Salgueiro, pa~sando Serrinha, Tucano, Canudos, Cumbe, Formosa, Macururé e Belém (em Pernambuco à mar~
gem do Rio São Francisco) . Extensão 505 km. Construído pela Inspetoria
Federal de Obras Contra as Secas o trecho de Feira de Santana~ Formosa,
Em construção, pela mesma I. F. O. C. S., a parte restante.

13.0 trecho ~ De Salgueiro a Teresina. Extensão aproximada de 694 km.
A ser estudado e construído pelo Govêrno Federal.
14.0 trecho

~

De Teresina a Peritóró. Extensão aproximada de 295 km.

A ser estudado e constrUído pelo Govêrno Federal.

15.0 trecho ~ De Peritoró a Belém: Exte'nsão aproximada de 720 km.
A ser estudado e construído pelo Govêrno Federal.
Nota - De Bacabal a 11/Iaracassumé, observa a Comissão que o traçado
definitivo deverá evitar a região de lagoas do Maranhão, sujeita a extensas
inundações. Julga que será preferível a diretriz Peritoró~Outeiro-Lagem
Grande~Viana~São Bento~Pinheiro Santa Helena-Maracassumé~Colônia Militar.
I1 -

Rodovia Pan-Nordestina

Êsse trecho rodoviário estabelecerá a ligação de tôdas as capitais dos
Estados do Nordeste, - com os seguintes- pontos principais de passagem:

São Luis - Peritoró ~ Ca.xias ~ Teresina ~ Campo Maior - Per:iperi
- Tianguá ~ Sobral - Fortaleza ~ Russas - Iy:Iossoró - Angicos - Natal
- Caiado de Cima - Campestre - Tacima - Belém - Pirpirituba - Guarabira - Alagoinha - Araçá - Sapé ~ Itapuã __:__ Santa Rita - ]oâo Pessoa
- Recife - São Gonçalo - Pojuca - Burinhaém - Rio 'Formoso - Barreiros - Puiraçú - 11/faceió - PenedO - Aracajú - Riachuelo - Itabaiana
Geremoabo - Cipó - Alagoinha - Salvador.
Êste tronco rodoviário segue parte próximo ao ,litoral e parte pelo interior, mais ou menos a meia distância entre a Transnordestina e o litoral.
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A desvantagem da construção pelo litoral, mais custosa, exigindo algumas
obras d'arte, é compensada pela economia de tempo· de percurso e por servir
a uma região de valor econômico ponderável. Isso não invalida a importância
da Transnordestina que serve às regiões mais interiores,

Podemos considerar a Pau-Nordestina subdividida nos >Seguintes trechos:

1.0 trch.o -De São Luís a Teresina.
ExtEms.ão: 497 km.
São Luís Peritoró . .................................... .

220 km

Ein construção pelo Estado de M2ranhão.

Peritoró -

295 km

Teresina

A ser construído pelo Govêrno Federal.

2.0 trecho -

De Teresina a Fortaleza

Extensão: 559 km.
Construída pela I. F. O. C. S., passando pelas cidades de Teresina -.:..
Campo Maior - Periperí - Tianguá . - Sobral e Fortaleza.

3.0 trecho -

De Fortaleza a Natal

Extensão: 604 km.
Construída pela I. F. O. C. S., passando pelas cidades de Fortaleza Russas Mossoró Angicos e Nat~l.

4.0 trecho - De Natal a João
Extensão: 327 km.

Pes~oa

A Egação atual passando por Barra e Campina Grande tem um percurso
de 579 km. Considerando isso e mais a exist&ncia da rêde ferroviária federal, a Comissão preconiza, como de interêssé geral, a rodovia, que está sendo
construída pela I . F. O . C. S . , passando por Na tal - Caiado de Cima
Campestre - 'racima - Belém - Pirpirituba - Guarabira - Alagoinha Araçá Sapé - Itapuã - Santa Rita - João Pessoa.

5.0 trecho -

De Recite a João Pessoa

Extensão: 128 km.
Mais próxima ao litoral do que a que passa por Goi<1na e Itabaiana.

6.0 trecho -- De Recife a Maceió
Extensão: 249 km.
Passando pelas localidades seguinte~: Recife - São Gonçalo Ipojuca
Burinhaém - Rio Formoso - Barreiros - Puiraçú - Maceió.
Esse traçado, além de mais curto do que o da I. F. O. C. S., via
Caruarú e Palmeira dos -Índios, evita o paralelismo _às vias férreas existentes
na região.
-

7.0 trecho -

De Maceió a Aracajú

Extensão: 288 km.
Em construção pelo E2tndo de Alagoas, até Penedo, a 180 km de Maceió, ponto importante por ser o extremo da navegação do Baixo São Francisco.
'·

8.0 trecho -

De Aracajú a Salvador

Extensão: 561.km.
A Comissão tendo em vista aproveitar-se a .rodovia baiana para a Cachoeira de Paulo Monso, indica a diretriz seguinte:
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Salvador Alagoinhas Cipó Geremoabo Itabaiana Ria·
chuelo - Aracajú.
Deixou de parte a ligação via Itabaianinha, por acompanhar a linha fér·
rea da· V .F .-F. do Leste Brasileiro.
·
Reconhece a Comissão, a possibili.cla'de · de outras soluções, por exemplo,
partindo de Feira de Santana, etc., mas, neste caso, como em todos os
demais do presente Plano, insiste a Comissão em acentuar que se trata apenas
de" me;ras indicações gerais de largas faixas diretrizes das ligações rodoviárias,
-e que só após os oportunos estudos de campo. poderão ser escolhidos, em defi~
·nitivo, os verdadeiros traçados das linhas rodoviárias do Plano Nacional.

III -

Rodovia Transtwrdestina

Extensão, segundo a I. F. O. C. S.: 1.275 km.
Essa rodovia, cuja construção, já muito adiantada, tem estado a cargo
-da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, estabelecerá a ligação direta,
entre as capitais dos Estados do Ceará e da Bahia, pela corda, interior, do
.arco do ·litoral nordestino.
Constitui um grande tronco central do Nordeste a que vêm articular-se
linhas ramais partindo das outras capitais: Natal, João Pessoa, Maceió ~
.Aracajú.
Seus principais pontas· de passagem são:

Fortaleza - Russas - Icó Macapá Salgueiro ·nudos - Cumbe - Serrinha - Feira - Salvador.

Belém -

Ca-

A transnordestina tem os seguintes trechos comuns:

1

De Salgueiro a Feira, com a Rodovia Getúlio Vargas

505 km

2

De Fortaleza a Russas -

162 km

IV -

Com a Pau-Nordestina

Rodovia Transbrasiliana

Essa rodovia que estabelecerá, pela faixa meridiana central do país, a
ligação de Belém do Pará a Santana do LivramentO, no Rio Grande do Sul,
tem como característica a aproximação dos pontos extremos. muito afastados
em suas comunicações, devido à configuração convexa da costa marítima.
Serão seus pOntos principais' de

pa~sagem:

Belém Guamã Imperatriz - Pôrto Franco -"Carolina - Pedro
Afonso- Tocantinia- Pôrto Nacional -Peixe- São José do Tocantins Anápolis - Goiânia (Ponte Afonso Pena, sôbre o Rio Paranaíba) - Tri·
.ângulo Mineiro. (Ponte General Mendonça Lima, próxima à Cachoeira dos
Maribondos, no Rio Grande) - Rio Preto - Lins - Marília - Ourinhos A. Bernardes - Pôrto União - Marcelino Ramos - Passo Fundo - Santa
Maria São Gab.riel Santana do Livramento.

Podemos considerá·la sub-dividida nos seguintes trechos:
1.0 trecho -

Belém (Pará) a Peixe (Goiás)

Extensão aproximada: 1.622 km.
Nêsse primeiro trecho a diretriz indicada pela Comissão é a mesma do
prolongamento ferroviário da E. F. C. B. de Pirapora a Belém, ou seja a pas"'Sagem pelos seguintes pont9s principais:
Belém - Imperatriz - Pôrto Franco ·Tocantínia- Pôrto NacionZrl- Peixe.
131.837 -

Cal. de Leis -

Carolina -

Vol. IV :- 2.a Parte

Pedro Afonso F. 11,
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2.0 trecho - De Peixe a Goiânia
Extensão aproximada: 658 km.
Afastada a hipótese do Plano Geral de Viação Nacional, de passar por
Formdsa, a Comissão preferiu a diretriz Peixe - São José do Tocantins Anápolis Goiânia que, acorripanhando mais ou menos o paralelo 48. 0 ,
torna mais curta a rodovia, atinge Goiânia e serve São José do Tocantins, importante por -suas jazidas de níquel, já ligado a Anápolis, rodoviàriamente.
3.0 trecho - De Goiânia a Rio Preto (São Paulo)
Extensão aproximada: 553 km.

Atravessará o Triângulo Mineiro, penetrando neste pela ponte Afonso
Pena, sôbre o Rio Paranaíba- e deixando-o pela ponte General Mendonça Lima
sôbre o Rio Grande, próximo a Cachoeira dos Maribondos.
4.0 trecho - De Rio Preto a Durinhos
Extensão aproximada: 357 · km.
Passará por Lins e Marília ou outros pontos mais convenientes.
5.0 trecho - De Durinhos a Artur Bernardes
Extensão aproximada: 156 km.
Há a salientar-se que Artur Bernardes pode ser considerado o centro da
região carbonífera do Est~do do Paraná. A importância de tal localidade jusfifica assim que se lhe atribua contacto a umf':l grande rodovia do Plano Nacional.
6.0 trecho - De Artur Bernardés a· Pôrto União.
Extensão aproximada: 291 km.
De Pôrto União parte a grande tranversal do Plano Rodoviário Estadual
Catarinense.
7. 0 trecho __:_De Pôrto Uluão à Marcelino Ramos
Extensão aproximada: 362 km.
Seguirá uma das linhas do Plano Rodoviário do Estado de Santa Catarina .
8.0 trecho - De Marc~lino Ramos a Livramento.
Extensão aproximada: 916 km.
Aproveitará linhas do Plano Rodoviário do Estado do Rio Grande do Sul,
passando em Marcelino Ramos-Passo Fundo-Cruz Alta-Santa Maria-São GabrielRosário-Alegrete-Livramento.
V -

Rodovia Amazônica

Essa rodovia, partindo de Santarém, pôrto que pode ser considerado o
centro de g'ravidade da Amazônia, por sensivelmente equidistante de Belém e
de Manaus, estabelecerá a comunicação rodoviária da Amazônia a Cuiabá,
e conseqüentemente, ao Centro e Sul do Brasil. Extensão aproximada: 2.946
km~ Seus principais pontos de passa'gem serão: Santarém Um ponto a determinar-se, na linha divisória dos Estados de Pará e Mato Grosso (Por onde
passaria o traçado da imaginada E. F. de Cuiabá-Santarém, segundo o antigo
projeto do engenheiro José Agostinho dos Reis). Daí seguindo a direção do
divisor de águas (Serra Formosa e outras) passaria em Pôrto Artur-Pôsto Simões
Lopes-Fazenda São Manuel-Fazenda Ponte Alta-Cuiabá-Campo Grande-Ponto
Alto-Entre Rios-Dourados-Pôrto Felicidade-Pôrto da Ponte-Pôrto D. Carlos,
(à margem do rio Paraná, fronteiro ao Estado dêsse noine), permitindo assim
ligação à rede' rodoviária do Sul.
NDT A - De Dourados parte um ramal para Ponta Porã, que ~onstitui
a ligação n.0 XXVII, dêste Plano.

VI -

Rodovia Acrea'na

Extensão aproximada 2. 814 km, Essa rodovia estabelecerá a ligação terrestre do Acre ao centro e sul do País, via Cuiabá.
O 'Plano Geral de Viação N acionai preconiza a ligação de Rio Branco
a Cuiabá, . via Abunã, sensivelmente a meio da E. F, Madeira-Mamoré. A
Comissão que estudou o presente Plano Rodoviário Nacional modificou essa
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diretriZ, a fim de aproveitar a rodovia:, em construção, ,de Pôrto Velho a Presidente Pena, que é o trecho inicial da linha indiCada pela antiga Comissão de
Linhas Telegráúcas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas.
Assim, a dhetriz ora sugerid~ é ·a seguinte :
Cruzeiro
do
Sul-Tabocal-Seabra-Feijó-Sardinha-Seria
Madureira-Rio
Branco-Pôrto Velho-J:;;.ma-r.í-Caritianas-Ariquemes-Paru-Presidente Pena-Pimentel
Bueno-Melgaço-Vilhena-J uruena-Utiariti-Ponte de Pedra-Cuiabá.

VII -

Rodovia Transversal do Maranhão

Extensão aproximada 1.344 km. Principais pontos de passagem:
São Luís-Itapecuru-Peritoró-Caxias-Mirador-Loreto-Carolina.
Tem o trecho de Peritcró a Caxias em comum com as rodovias Getúlio
Vargas e Pau-Nordestina,

VIII -

Rodovia tranwers'al do Piauí

Extensão aproximada 763 km. Principais pontos de passagem :
Teresina-Picos-Oeiras-Floriano-Loreto. Tem o trecho de Teresina a Piçps
em comum com a i-odovia G'etúlio Vargas.

Observação quanto ao Estado do Ceará
A Comissão julgou prescindível, para o Ceará, uma tr'ansversal, atendendo
a que tal função é exercida, no território dêSse Estado, pela longitudinal Transnordestina-. Ainda mais, é de parecer que o trecho de Girau e Crateus, considerad~ pela Inspetoria Federal de Obras Contra as Sêcas como parte integrante da rodovia central do Ceará, não deve ser construído como rodovia, mas
como ligação ferroviária.

IX -

Rodovia transversal do Rio Grande do No-rte

Extensão a'Proximada 316 km. Principais pontos de passagem:
N atal-Macaíba-Santa Cruz-Equador-Junco-Barra.

X -

Rodovia transversal da Pa-rafba

(De Cabedelo. a Icó, passando por Campina Grande). Extensão 610 km.
Principais pontos de passagem :
Cabedelo-João Pessoa-Campina Grande-Patos-Pombal-Icó.
Construída pela I, F. O. C. S. Em construção o trecho de João Pessoa a
Campina Grande.

XI -

Rodovia transve-rsal de Pernambuco

Extensão aproximada 720 km. Principais pontos de passagem :
Recife-Rio Branco-Salgueiro-Leopoldina-Petrolina. Essa rodovia estabelecerá a comunicação do vale do São Francisco (curso médio e superior) com
o pôrto de Recife, principal centro de irradiação do Nordeste, para o interior
dêste e para o exterior. O trecho de Petrolina a Salgueiro está ainda, parte em
estudos, parte em construção; a cargo da I. F. O. C. S.
Observação
A ligação de SalgueiroS a Picos (através êsse trecho da rodovia Getúlio
Va'fga•s) estabelece, com os segmentos Picos-Loreto (da transve-rsal do Piau"Í),
Loreto-Carolina (da transversal~do Maranhão), e mais o trecho Carolina-Santa
Maria do Araguaia, uma outra grande. transversal de Recife ao Araguaia, atravessando os Estados de Pernambuco, Piauí, Maranhão e Goiás.
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Esta transversal poderia ser considerada subdividida nos seguintes trechos:
1.0 trecho -

De Recife a Salgueiro.

Extensão 552 km. Con·struído pela I.F.O.C.S.
2.0 trecho - De Salgueiro a Picos,
Ex'tensâo aproximada 340 km. Parte em construção e parte em estudos pela

I.F.O.C.S.
3.0 trecho - De Picos a Carolina.
Extensão apr;oximada 710 km. Trecho ainda por estudar.
4.0 trecho - De Carolina a Santa Marià do Àraguaia.
Extensão aproximada 260 km. Trecho .kinda por estudar.
Extensão total 1 . 862 km .
Essa grande tramversal estabeleceria a ligação do Nordeste com o vale
amazônico, através o Rio Tocantins. A igual passo, acompomhando êste curso
d'água se possibilitam comunicações com o Brasil Central (centro e sul do
Estado de Goiás) .
XII -

Rodovia, transversal de Alaaoas

Extensão aproximada 333 krn. Principais pontos de _passagem :
Maceió-Palmeira dos Índios-Paulo -Afonso. Além de estabelecer ligação
a Salvador, via Geremoabo, tem finalidade turística, -atingindo a região da Ca~
choeira de PaUlo Afonso.
XIII -

Rodovia transversal de Sergipe

Extensão aproximada 552. km. Principais pontos de passagem:
Aracajú-São Paulo-Cipó de Leite-Geremoabo-Canudos-Barro VermelhoJoazeiro. Construídos o trecho de Aracajú a São Paulo e outro alcançando Cipó
de Leite. Serviços a cargo da I.F.O.C.S. Essa rodovia estabelece a comunicação rodoviária do vale do São Francisco com os portos de Aracajú-Salvador.
XIV -

Rodovia transversal da Bahia

Extensão aproxim2.<da 1. 361 km. Principais· pontos de passagem:
Salvador.!.Feira: de Santana-Itaberaba-Lençóis-Barreira-Taguatinga-Pôrto Nacional. De -Salvador a Barra (do Rio Grande, sôb:re o São Francisco), passando
por Feira de Santana, !pirá, T\'Iundo N"ovo e Morro do Chapéu, com extensão
aproxip1ada de 550 .km, a situação é a seguinte :
Construída de Salvador a Feira, .na extensão de 145 km. pelo Estado da
Bahia. De Feira a Ipi:rá, construída pela I.F.O.C.S. De lpirá a Barra, ainda
em estudos. De Barra a Pôrto Nacional, também por estudar.
Aproveitará o trecho concluído de Salvador a Itaberaba e servirá ao campo
de aviação de Barreira, de interêsse interp.acional nas comunicações a8reas
entre as Américas do Norte e do Sul, via Belém e Rio. Além disso, dilatará
e iterlândia do Pôrto de Salvador ao centro mediterrâneo do Pa,ís, - o· Estado
de Goiás.

XV -

Rodovia Centro Oeste

Extensão aproximada: 3.052 km.
Pontos principais de passagem :
Vitória-São Domingos do Prata-Caratinga (ou outros pontos mais convenientes) Bélo Horizonte-AraXá-Uberaba-Prata (Canal de São Simão) Rio
Verde-Santa
Rita
do Araguaia~Rondonópolis-Cuiabá-Poconé-Cáceres-Mato
Grosso,
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No trecho de Vitória a Belo Horizonte, essa ligação se justifica pela importância que veio dar a essa região a exploração .industrial do vale do Rio
Doce e, ainda, pelo fato de não ter sido considerada linha do Plano Nacional
a ligação ,de Vitória ao, Rio, pelo litoral, via Niterói (que os dois Estados
interessados poderão estabelecer) .
·
A Comissão não considera de interêsse geral, no momento,, a ligação direta
de Cuiabá a Goiânia, parecendo-lhe que melhor se jm:tifica o traçado ora ·indicado em que essas duas capitais são atraídas, rodoviàriamente, ao Triângulo Mineiro ,onde indisfarçavelmente co'nve>gem as atrações· de Belo Hoi-izonte, São
Paulo ·.e Rio de janeiro.
Essa rodovia pode ser considerada a rodovia centml do Brasil, no rumo
geral de leste a oeste.
XVI -

Rodovia transversal do Estado do Rio de janeiro

Ligação de Resende a Entre-Rios (pelo vale do Paraíba).
Extensão aproximada 219 km; Principais pontos de passagem :
Entre-Rios-Vassouras-Barra do Piraí-Volta Redonda-Barra Mansa-Resende.
Trecho estudado pelei Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Rio de Janeiro.
:0):; \
Constituirá. uma variante da longitudinal Getúlio Vargas, permitindo. a
travessia dz.· Rio-São Paulo. pa<r81 a Rio-Bahia, independentemente da escal~
pela cidade do Rio de Ja-neiro. Será, nesse caso, um caminho de hipotenusa,
que evitará a passagem pelos catetos.
1

XVII -

Rodovia transversal do Estado de São Paulo

Partindo do pôrto de Santos, no Estado ·de São Paulo, passando na capital
dêsse, Estado e indo a Corumbá, no Estado de Mato Gros~o. Extensão apro:ximada 1. 780 km. Em trMego o trecho Santos-São Paulo, com a extensão de
62 km. construído pelo Estado de São Paulo, e a ser, em breve, substituído
pela "Via Anchieta", em construção, pelo Estado e que fica considerada como
fazendo parte integrc..nte do Plano Rodoviário Nacion~l.
O trecho de São Paulo a Corumbá aproveitará, parcialmente, algumas rodovias· estaduais existentes, tendo ainda parte por estudar.
Aproveitando essa transversal, é ·indicada, como trecho brasileiro da Rodoyia Pau-americana, a diretriz, que tem os seguintes pont?s principais de passagem:
Rio de Janeiro-São Paulo-Campinas-Rio Claro-Araraquara-Rio Preto-Presidente Vargas-Campo Grande-Corumbá.
A indicação dessa diretriz fundamentou-se nas seguintes considerações :
a) ponto obrigado de -passagem da Rodovia Pau-americana a ponte mista
(rodo-ferroviária), da E. F. Noroeste do Brasil; quase concluída, sôbre o Rio
Paraguai; que estabelecerá a ligação terrestre entre Pôrto Esperança e Corumbá;
b) evitàr, quanto possível, o paralelismo com a E. F. Noroeste do Brasil;
c) afastar-se da região do pantanal matogrossense;
d) atravessar os grandes caudais Paraguai, Paraná e Rio Grande nos pontos
mais convenientes;
e) os divisores de águas paulistas, formadoras, da margem esquerda, do
Paraná, estando ocupados por vias f~rreas, a saber :
1) a Sorocabana, entre os rios São Anastácio e do Peixe;
2) o prolongamento da Paul~sta, entre o Peixe e o Aguapei;
3) a Noroeste, entre o Aguapeí e o Tietê; e'finalmeri.~e,
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4) a Araraquara, entre o São José dos Dourados e o Rio Preto, foi preferido, pelas demais razões dos itens anteriores a a d, orientar a diretriz a Presidente Vargas (antigo Pôrto Taboado) para onde se 'dirige a E. F. -Arara~
quara.
A E. li'. Araraquara poderá· contar com o transporte suplementar de Mato
Grosso, baldeado em Presidente Vargas.
O potencial elevado dessa região suportará, sem dúvida, essa inevitável

superposição de transportes, ferro e rodoviário.
XVI! I -

Rodovia transversal do· Paraná

Extensão aproximada 878 km. Prindpais pontos de passagem :

Paranaguá ~Curitiba~ Palmeira-Ira tí -Guarapuá v a-Cascavel-Iguassú .
De Paranaguá a Curitiba, aproveitará a Estrada da Gn:ci.osa e, prolongandose à fronteira par2guaio-m·gentina, tem a par dessa fina.lidade a turística, por
servir à região de Igugssú. Apresenta ainda interêsse internacion2l, pois será o
caminho rodoviário do Atlântica e Asunción, ca:;)ital da República do Paraguai.
XIX -

Rodovia transversal de Santa Catarina

Extensão aproximada 699 km. Pontos prir.cipais de passagem :
Curi:dba-J oinville-Blum e nau-FI orianóp b1is-S2nto Amaro-T eresóp olis-Gravatá-Tubarão-Crescium<õ<-Amraguá-Praia Grande-Tôn:-e ~
Essa rodovia, além de interligar as capi.tais do sul, servirá à região carbonífera catarinense.
XX -

Rodovia transversal do Rio Grande do Sul

Extensão aproximada 884 km. Trecho ainda p"or estudar. Pontos principais
da passagem :

Torres-Pôrto Alegre-Guniba-Encruzilhada-Caçapava-São Gabriel-RosárioAlegrete-Uruguaiana.
Através da futura poil.te entre Uruguaiana e Passo de los Li.bres, estabelecerá ligação entre os sistemas rodoviários brasileiro e argentino.
XXI -

Rodovia t:.-ansversal do Sul de Nla.to Grosso

Extensão aproximada: 780 km.
Pontos principais de passagem :
Ponte· 15 de Novembro, à margem direita do rio Paraná-Fazenda Pôrto
Alegre (pelo divisor, para fugir da marge.m do rio Pardo)-Ent:-e Rios-MaracajúJardim-Pôrtc.o Murtinho.
Será o prolongamento rodoviário da Sorocabana (com a possibilidade de
um ramal para Bela Vista, saindo das cabeceiras do Rio Apa).
NOTA - Em Entre Rios passa a Rodovia V, que de Dourados faz ligação
a Ponta Porã. (Ver XXVII).

XXII -

Li~ação

Recite-Salvador

Extensão aproximada: 932 km.
Pontos principais de passagem :
Recife-Rio Branco-Itaparica-Paulo Afonso-Geremoabo-Salvador.
Essa ligação é muito mais curta do que a realizada por intermédio da rodovia Transno1·destina.
As transversais partindo de Maceió e de Aracajú constituem, por assim
dizer, dois ramais dessa ligação-interior.
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Ligação Rio de janeiro-Belo Horizonte

Do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, passando em Petrópolis, Juiz de Fora,
Barbacena, Tiradentes, Lafaiete e Belo Horizonte.
Extensão 530 km.
Em trafego. Construída, ou reconstruída, pelo DNER, até Juiz de Fora.
A parte restante construída pelo Estado de Minas Gerais,

XXIV -

Ligação Belo Horizonte-São

Pau~o

De São Paulo a Belo HorizOnte, passando por Juquerí, Atibaia, Bragança,
Bandeirantes (na diyisa dos Estados), Três -Pontas e Oliveira.
Extensâ.o aproximada : 802 km.
Estão construídos os trechos :
De São Paulo a Bragança, p2lo Estado ele São Paulo.
De Belo Horizonte a Oliveira, pelo Estado de Minas.

XXV -

Ligação

Resende-Arar~quara

Extensão aproximada: 625 km.
Pontos pdncip3is de passagem :
Resende-Caxnmbfr-Machado-P,Üços de Caldas-AraraQuara.
Se considerarmos a ligação a•o Rio, então podemos admitir o trecho de
Caxambú-Machado como um ramal da futura Rio-São Paulo, em construção.
Construído o trecho de Engenheiro Passos a Caxambú, com a extensão
de 89 km.
Em estudos o trecho de Caxambú a Machado, com a extensão, aproximada,
de 41 km.
Além de servir à região das eStâncias hidrÜ-minerais, constitui uma va~
riante de trecho brasileiro da Rodovia Pau-Americana (ou do caminho rodoviário para 11./Iato Grosso) .
A Comissão registra que, além_ dessa variante, t"ern sido também indicada
pol.- alguns profissionais rodoviários a de : Poços de Caldas-Araraquara-Ponte
General Mendonça Lima (sôbre o Ri.o Gr8nde)-Triângulo Mineiro-Ponte sôbre
o canal de São Simão-Jataí-Santa Rita 'do Araguaia-Rondonópolis-Cuiabá.
(Recentemente, tem sido sugerido um ramal de Jataí para Rio Bonito-Barra
do Garças-Roncador - e daí seguindo até entroncar-se na Rodovia Amazônica,
no ponto mais conveniente).

XXVI -

Ligação Vacaria-Passo Fundo

Extensão aproximada: 180 km.
PontOs principais de passagzm :
Vacaria-Lagoa Vermelha-Passo Fundo.
Estabelece a ligação, dentro do Estado do Rio Grande do Sul._ das duas
maiores longitUdinais dêste plano: a Rodovia- Getúlio Vargas e a Rodovia Transbrasiliana.

XXVII -

Ligação Dourad,os-Ponta Porã

Extensão aproximada: 115 km.
Principais pontos de passagem :
Dourados-Pôrto Mercedes-Fazenda Pacurí-Sanga Puitan-Ponta Porá.
NOTA - O Plano Rodoviário Nacional foi esquemàticamente representado
em um mapa do Brasil na escala de 1:6000000.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1944.
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QUADRO GERAL DAS RODOVIAS DO PLANO NACIONAL

Número
de
ordem

Denominações

Pontos

Extensão
aprox.

extr~emoS

(km.)

00

II
I

Trecho comum
a outra rodovia dêste
plano

Longitudinais:

I)

Belém e J aguarão .. , , ....
S. Luiz e Salvador ..•....
Fortal?za e Salva.dor ... , ..
Belém e Livramento ..... .
Santarém e Pôrto D. Carlos
· Cruzeiro do Sul e Cuiabá_ ..

6.151
3.087
1.275
4.915
2.946
2.814

Peritoró-Teresina (Tab. I).
Fortaleza-Russas (Tab. li)
Salgueiro-Feira (Tab. I) . ,

o. o • • • • • • •

21.188

A subtrair ..... · .. · · · · · ·

...........•.

S. Luiz e Carolina ..... .

1.344

VIII
IX

do Piaui ....•............
do Rio Grande do Norte ...

Teresina e Loreto .•......
Natal e Barra .......... .

763
316

X

da Paraíba ........... , , , .

Cabedelo --e lcó . , ......•.

610

XI

de Pernambuco .... , .. , , ..

Recife e Petrolina ; ....

o ••

720

I
II
III
IV

v

VI

Getúlio Vargas
Pau-Nordestina
Transnordestina
Transbrasiliana
Amazônica ............ ·, .. .
Acreana ......••......•...

II)

VII

do

Extensão
a
subtrair

Transversais :

~~árahhão

.

I

Total .....•

XII
XIII

de Alagóas

. ·.· ........... .

Maceió e Paulo Afonso ... .
Aracajú e J oazeiro ..... ; .

333
552

XIV
XV

da Bahia .............••..
Centro~Oeste ....•• , •• , ••••

Salvador e Pôrto Nacional
Vitória e Mato Grosso , •..

1.361
3.052

de Sergipe

295
162
505

~

o

"'

"o

g

·I

Peritoró-Caxias (Tabs. I e-1
II) ..................
Teresina-Picos (Tab. I) ..
Nmal-Cabeço Branco (Ta-]
bela II) ............. .
João Pessôa-Alagoinha (Tabela li) . . . . . . . . . . . . . .
Recife-Rio Branco (Tab.
XXII) .............. .
Maceió-Pilar (Tab. .JI) ..
Aracajú-Geremoabo (Tabela li) . . . . . . . . . . . . . . . . f

::::::::::::::::::::::::I

962

216
343
179
91
251
30
200

~

"''"o"

§
6

XVI

dÓ Estado . do Rio de Janeiro

Entre-Rio!'! e Resende . , . ,

219

XVII

do Estado de São Paulo ...

Santos e Corumbá

.. . . . . .

1. 780

XVIII

do Paraná ................

Paranaguá e Iguassú .....

878

XIX

de Santa Catarina ........ -.

Curitiba e Torres ........

699

XX

do Rio Grande do Sul ..•.•

Torres e Uruguaiana . , .. ,

884

XXI

do

~ul

de Mato Grosso ....

Pôrto 15 ·de Nov. e Pôrto
Mmtinho ..•..........

·1

Total ..... ,. , , . , .......

JII)

Barra Mansa-Rezende (Tabela I) ..............•. I

..

••.•

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

>
(j

780

--14.291

A subtrair ........... .

1.346

Ligações :

XXIII

Rió de Janeiro-Belo Horizonte

R. de Janeiro-E. Horizonte

530

XXIV

) Belo Horizonte-São P<iulo ..

Belo Horizonte e S. Paulo .

802

XXV

I. Resende-Araraquara , ...•...

Resende e Araraquara ....

625

-b~l."..~:'.n~ ..".".".::::::::

XXVI

Vacaria-PaSso Fundo ..•....

Vacaria e Passo Fundo

180

XXVII

Dourados-Ponta Porã ..... .

Dourados e Ponta Porã

ÚS

Recife-Salvador ..........•.

Recife e Salvador .. , . , . , .

932

i.

Total

3.184

Total- geral ........... , .1
A subtrair .......... ,

·1

38. 66,3
2 . 885

·1

35.778

Extensão total do Plano.

j

131

85

""
"
"X
"co
~

I

o

. 577

Total a subtrair ........ 1·

2.885

j

"o

o

361

·I

A substituir ..........

ao

'O

Geremoabo~Salvador

(Tabela II) ............. .
Rio de Janeiro-Entre Rios
(T~b. I) ...... · .. · · .. ·1
Bragança-São Paulo (Ta-~

XXII

36

~

"'

17,0
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DECRETO N. 0 15. 108 -

DE

22

DE MARÇO DE

1944

Autoriza, que o Ginásio Municipal de Ouro Preto, com sede em Ouro Preto,
Estado de Minas . Gerais, funcione como colégio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário e do Decreto-lei n. 0 4.245, de 9 de abril de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio lVIunidpal de Ouro Preto, com sede em Ouro Preto,
Estado de Minas Gerais, fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.0 A denominação do estabGledmento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passa a ser Colégio Baeta Neves.
Art. 3.0 O reconhecimento, que pelo presente Dec;-eto é concedido ao
Colégio Baeta Neves, considerar-se-á, quanto aos •cursos clássico e científico,
sob regime de inspeção preliminar.
Art. 4.0

Revognm-se as disposiç8es em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de mm·ço de 194-4, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gusta-vo Capanema.

DECRETO N. 0 15.110 -

DE 22 DE MARÇO DE 1944

PJtera a Tabela Numérica Ordinál"ia de ExfratuJ.merário·mensalista da Divisão
do Jl.iaterial, do Ministério ·aa Agricultura, e dá outras providências
RETIFICAÇÕES

No art.

2. 0 , onde se lê:

" ... na importância de Cr$ 152.400,00 (cento e cinqüenta e dois mil
e quatrocentos crUzeiros) anuais,
Leia-se:
."· .. na importância de Cr$ 148.800,00 (cento e quarenta e oito mil
!litocentos cruzeiros) anuais,

Na relação num2rica, onde 'e lê:

"1 inspetor

2 inspetor

referência XVI
referência XV",

'Leia-se:
"1 inspetor

2 insPetor

refer.ência XV
referência XIV".
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DECRETQ N. 0 15, 132 -

DE 23 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a firma brasileira ] . G. Araújo &
pedras preciosas

Comp.

Ltda.

a comprar

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cov.fere o
art. 74, letra a, da Constituição; e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de4 de
junho de 1938, decreta :
Art. 1.° Fica autorizada a firma bmsileira J. G. Araújo & Comp. Ltda.,
estabelecida na Capital do_ Estado do Amazonas, a comprar ped!'as pÍ-eciosas
nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2.0
Art. 3.

0

Êste Decreto entra~:á ·em vigor na data de sua pubEcação.
Revogam-se aS disposições em contrário.

Rio de J~neiro, 23 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO. VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 15. 134 -

DE 23 DE MARÇO DE .1944

Declara de utilidade pública uma área de ton:a, no distrito de Sousas, mumctpw de Campinas, Est2do d,e São Paulo, necessária à proteção de um
canal de adução da Companhia Campineira de Tração, Luz e Fôrça, Sociednde Anônima, e autoriza essa Companhia "'! des2propriá-la

O Presidente da República, .usando da atribuição que lhe confere o 2rtigo 74, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 151,
alínea b,. do Código de Águas, e nos arts. 3.0 e 5.0 , a~ínea h, do Decreto-lei
n, 0 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art .. 1.0 E considerada de útilidade pública, nos tênnos do art. 5.0 , alínea h, do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941, e em conformid~ds
com as plantas anexas ao processo respecth>o e aprovadas pelo Ministro da
Agricultura uma área de terra com 6.378,25 m2 (seis mil trezentos e setenta
e oito metros quadrados e vinte e cinco decímetroS quadrados), de propriedade
de Marinho Ferreira Jorge, na Fazenda Salto Grande, distrito de Sousas, município de Campinas, EstadO de São Paulo, necessária à execução de um corte
para proteção do aqueduto da usina Salto Grande, da Companhia Ca.mpineira
de Tração, Luz e Fôrça.
Art. 2.0 A Companhia Campineira de Tração, Luz e Fôrça fica autorizada a promover, com fundamento no art. 3.0 e de conformidade com o art. 15
do mencionado Decreto-lei n, 0 3.365, a desapropriação da referida área de
terra.

' Art. 3.° Fica a citada Companhia obrigada a reconstruir, de acôrdo com
os regulamentos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo, o trecho de trezentos e s;:inqüenta (350) metros da estrada carroçável
situada na área a desapropriar.
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Art. 4.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua pubÜcação•.
revogadas as disposições,
contrário.

em

Rio de Janeiro, 23 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 15.136 -

DE

24

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o Ginásio Normal Marista, com sede em Recife, no Estado d6
Pernambuco, a funcionar como colégio

O Presidente da República, usando da atribuição· que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e rios têrmos da lei orgânica do ensino se~
cÍrndário e do Dect·eto~lei n. 0 4. 24.5, de 9 de abril de 19·n,· decreta :
Art. 1.0 O Ginásio Normal Marh.:ta, com sede em Recife, no Estado de
Pemambuco, fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.0
A denominação do estabelecimento de ensino secundário de
que trata o artigo anterior ~passa a , ser· Colégio Conceição.
0
Art. 3. O reconhecimento, -que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio Conceição, considerar~se~á, quanto aos seus cursos clássico e científico, 'sob regime de inspeÇão preliminar.
Art. 4.0 Revogam"'se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gusta\ro Capanema.

DECRETO N. 0 15. 139

DE ~7 DE MARÇO DE

1944

Cria funções na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço
Nacional de Malária e dá outras provid§:ncias
RETIFICAÇÕES

Na relação numérica, onde se lê:
Sittiacão atual
9 auxilia-r de escritóri~, referência VII.
Leia~se:

15 auxiliar de .escritório, referência VII.
Onde se lê:
SitUação proposta
30 auxiliar de escritóriO, referência VII.
Leia-se:
36 auxiliar de escritório, referência VII.
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DECRETO N.b 15.150 __:___ D~ 27

DE MARÇO DE

1944

,Altera as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumeráriomensalista do Serviço de Economia Rural do Ministério da Agricultura:
e dá oUtras providências
RETIFI~AçÃO

Página 5. 779:
Serviço de Economia Rural
.Situação Proposta
Onde se lê:
·7

Inspetor XVII

Suplem.

Leia-se:
7

Inspetor XVI

Suplem.

DECRETO N. 0 15.151 -

DE

27

DE MÁRÇO DE

1944

'Cria, na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista do Serviço de Proteção aos Índios, diversas JunçõeS, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Constjtuição, decreta:

fll'-

Art. 1.° Ficam criadas, a contar ·de 1.0 de janeiro de 1944, na Tabela
Numérica de Extranumerário-mensal.ista do Serviço de Proteção aos Índios,
.·do Ministério da Agricultura, de conformidade com a relã.ção anexa, as se,gufntes funções:
36
9
37
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
7
1
1
1
6

agente
referência XI.
agente
referência IX.
agente
referência VIII.
agente
referência VII.
atendente
referência VII.
atendente - referência VI.
atendente - refe:;·ência V.
auxiliar de ensino - referência IX,
auxiliar de escritório
referência XI.
auxiliar de escritório - referência IX.
auxiliar de escritório ...:.... referência VII.
enfermeiro - referência· XI.
inspetor
referência XIV.
inspetor - referênc.ia XII.
inspetor - referência XI.
inspetor aUxiliar
referência IX.
inspetor auxiliar
referência VIII.
inspetor auxiliar
referênciá VII.,
inspetor auxiliar
referência v.
praticante de escritório - referência V.
radiotelegrafista referência XIII.
radiotelegrafista auxiliar'.- referência IX.

Art. 2.0 As funções a que se refere o artigo anterior são exercidas pelos
·servidores constantes da relação nominal anexa, a partir de 1 de janeiro

>de 1944.
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Art. 3.°

Ficam ainda criadas, na Tabela Numérica de Extranumerário-

mensalista do Servico de Proteção aos Índios, de conformidade com a relação anexa, as segui~tes funções:

4

7
13

auxiliar de escritório - 'referência VII.
inspetor referência XII.

inspetor _especializado .,.. referência XIX.

Art. 4.0

Fica suprimida, na Tabela Numérica de Extranumerário-mensa-

lista do Serviço de 'Proteção aos Índios, de conformidade com a relação anexa,
UJ:?a ( 1) função de inspetor especializado, referência XVI.

Art. 5.0 A despesa com a execução. dêste Decreto correrá ·à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignação 11 - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Agricultura;
Art. 6.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RePública.
GETULIO VARGAS •.

Apolonio Sales..

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Númem
de
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I

I
I
I
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Tabela~
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I
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I
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~
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1
1

1
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I
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I
I
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2
1
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1
8
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1
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DECRETO N.0 15.152 -

DE

27

DE MARÇO DE

1944

Dispõe sôbre o aproveitamento, como extranumerário diarista, do pessoal'
que indica, . e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição oque lhe confere o ar-·
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O pessoal da Estrada de Ferro Santo Amaro, que até 31 de
dezembro de 1943 percebia à cauta da receita do tráfego dessa· Estrada, e·

que não for aproveitado como extranumerário-mensalista, será adfl}itido, a
contar de 1 de janeiro do corrente ano, como extranumerário diarista da
Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, a que se acha incorporada a Estrada
de Ferro Santo Amaro.

Parágrafo único. O aproveitamento desse pessoal como diarista se fará
com os salários majorados segundo o critério estabelecido pelo Decreto-lei
n. 0 5.976, de 10 de novembro de 1943, tomados por base os salários perce ..
bidos na data desse Decreto-lei .
Art. 2.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrári~.
Rio de Janeiro, 27 de março de 19441 123.0 da Independência e 56.C'
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 15. 155 -

DE

27

DE MARÇO DE

1944

Autoriza· que o Ginásio l!Juaçú, com sede em Curitiba, no Estado do
Paraná, funcione como colégio
O Presidente da RePública, usando, da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensino secundário e do Decreto-lei n.O 4.245 1 de 9 de abril de 1942,_,decreta:

Art. 1.0 O Ginásio Iguaçú, com sed~ em Curitiba, no Estado do Paraná, fica autorizado a funcionar como colégio .
Art. 2.0 A denominação do estabelecimento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passa a ser Colégio Iguaçú.
Art. 3.0 O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio lguaçú, considerar-se-á, quanto aos seus curws clássico e científico~
sob regime de inspeção preliminar·.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em

~ontrário.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1944 1 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 15.156 -

DE 28 DE MARÇO .DE

1944

Aprova, com modificações, os novos estatutos da Companhia de Seguros
"Vitória", bem como o aumento do seu capital.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74~
letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.~ Ficam aprovados os novos estatutos da Companhia de Seguros
"Vitória", com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorizada a operar em
seguros
re!'seguros, dos ramos elementares a que se refere o art. 40, n. 0 1,
dO Decreto~lei n. 0 2 .063, de 7 de março de 1940, pelo D~creto n. 0 79, de 3.
de outubro de 1934, conforme delibe~ação da assembléia geral e"'traordinária de
acionistas, realizada a 12 de- junho de 1943, bem como o aumento do seu capital social de Cr$ 1. 000.000,00 para Cr$ 1. 500. 000,00 deliberado pela mesma
assembléia e pela efetuada a 12 de abril de -1943, mediante as condições abaixo ~

e

I -

Os estatutos são aprovados com as s-eguintes alterações :

a) no art. 16, § 2. 0 , substitu2m~se as palavras "por 30 (trinta) dias"
pêlas seguintes "até 30 (trinta) dias";
b)
no art. 28 letra f, substituam~se as· palavras "a distribuir" pelas se~
guintes "à distribuição";
c) no art. 28, parágrafo único, substituam~se as palavras "ao fundo a que·
"e alude a alínea e", pelas seguintes "a crédito da conta de lucros e perdas".
li - As alterações consignadas- na cláusula precedente deverão ser aprovadas em assembléia geral extraordinária de acionistas, dentro do prazo de 6{}
(sessenta) dias, contados da publicação dêste decreto.
·
Art. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que·
alude o presente decreto.
Art. 3.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1944, 1123.0 da Independência e 56
República.
GETULIO

°

da

VARGAS •

.Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 15.157- DE 28 DE MARÇO DE 1944
Concede à sociedade anônima Republic Pictures do Brasil, Inc. autorização para
funcionar na República

O Presidente da República atendendo ao que requereu a sociedade anônima Republic Pictures do Brasil, Inc., decreta :
Art,igo único. E' concedida à sociedade anônima Republic Pictures doBrasil, Inc;, com sede na cidode de Wilmington, Condado de New Castle,
Estado de Delaware, Estados Unidos da América, autorização para funcionar
na República, com o capital de Cr$ 400. 000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) e,
com os estatutos que apresentou, nrecliante as cláusulas que êste acompanham,.
assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios do Trabnlho, :Indústria e Co-
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niércio, ficando a mesma sociedade obrigada a cuinprir integralmente as -leis e
:regulamentos em vigor, ou .que venham a vigorar, sôbre o objeÍo da re~erida
autorização.
Rio de Jaileiro, 28 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO V ARriAS.

Alexandre Marcondes Filho.

CLÁUSULAS QUE ACOMPANHAM O DECRETO N.0 15.157,
DESTA DATA
I

A, Sociedade Republic Pictures do Brasil, Inc., é obrigada a ter perma~
nentemente um representante geral no Brasil, com plenos e ilimitados po~
deres para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem,
quer com o Govêrno, quer com particulares, podeD.do ser demandado e receber citação inicial pela Sociedade.

li
Todos os atos que praticar no Brasil ficarão sUjeitos Unicamente às res~
pectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus Tribunais judiciários ou
administ1ativos, sem que, em tempo algum, possa a referida Sociedade reclamar
qualqu~r exceção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão
servir de base para qualquer reclamação concernente à execução das obras ou
serviços ·a que eles se referem. A sociedade não poderá praticar operações
financeiras, e outras correlatas que dependam de autorização prévia, por lei
especial.

III
Fica dependente de autorização do Govêrno qualquer alteração que a
Sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser~lhe-á

cassada a autorizaç-ão para funcionar na República se infringir

esta cláusula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem preJUlZO do princtpto de
achar-se a Sociedade sujeita às disposições de direito que regem as Sociedades
Anônimas.

v
A infração de; qualquer das cláusulas para a qual não esteja cominada pena
especial será punida com a multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) a cinco mil
cruzeiros (Cr$ 5_.000,00) e, no caso dE! reincidência, com a cassação da auto~
t·izaÇão concedida pelo dt;;creto em virtude do qual baixam as presentes cláusulas.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1944. -Alexandre Marcondes Filho.
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28

DE MARÇO DE

1944

ApTova os novos estatutos da Companhia Internacional de Seguros

o· Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados os novos estatutos da Companhia Internacional de Seguros, com sede nesta cidade' do Rio de Janeiro, autorizada a
operar em seguros dos ramos elementares pelo Decreto n. 0 14.212, de 9 de
junho de 1920, e em seguros de acidentes do trabalho pelo de n.0 16.912,
de 20 'de maio de 1925, conforme deliberação da assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 26 de fevereiro de 1943, mediante as condições abaixo:
I

I - Os estatutos são aprovados com a alteração da alínea g do art. 32,
que passará a ter a seguinte redação: "do saldo dos lucros líquidos, 15%
constituirão a Reserva Suplementar, destinada a atender eventuais prejuízos~
e o restante será levado ao Fundo de Bonificação dos Acionistas, a ser distribuído conforme deliberação da assembléia geral",
II - A alteração consignada na cláusula precedente deverá ser aprovada em assembléia geral extraordinári.a de acionistas, dentro do prazo de
60 (sessenta) dias, contados da publicação dêste Decreto.
Art. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a
que alude o prpsente Decreto.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em , contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.•
, da República .
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15. 161 -

DE

29

DE MARÇO DE

1944

Coocede reconhecide'nto, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio São José, com sede em Fortaleza, no Estado do Ceará

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têhnos do art. 72 da lei orgânica
do ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 É concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio ,São José, corri sede em Fortaleza, no Estado do Ceará.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de ·março de 1944, 123.0 da Independência e 56.o.
da República. '
GETULIO VARGAS.

Gustavo

Capanema~

ATOS
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DECRETO N. 0 15.162-DE 29

DE

MARÇO DE 1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial
do Ginásio Juvenal de Carvalho, com sede em Fortaleza, no Estado do
Ceará.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. '14, letra -a, da Constituição, e nos têrmos do ar:t. 72 da lei orgânica do
-ensino secundário~ decreta :
Art. 1.0 E' . concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Juvenal de .Carvalho, com sede ·em Fortaleza, no Estado do Ceará.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
.da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema,

DECRETO N. 0 15, 165 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

"Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Bati~ta Fluminense, com sede em Campos_, no Estado do
Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e ,nos têrmos do art. 72 da lei orgânica do
-ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 E' conéedido reconhecimento; sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Batista Fluminense, com sede em Campos,
no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.0 Revogam-se· as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
<ia República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.167 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso gina
sial do Ginásio SS, Sacramento, com sede em Maceió, no Estado de
Alagoas.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.ert. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art~ 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:
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Ar'<.. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção perma··1ente, <:•o curso ginasial do Ginásio SS. Sacra:rnento, cem sede em Maceió,
no Estado de Ala:goas.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
·da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.168

~

DE 29 DE MARÇO DE 1944

·Concede reconhecimento, sob re,gime de inspeção permanente, ao curho ginasial do Ginásio de São José, com sede em lklaceió, no Estado de Ala,goas
O P.,-ésidente da República, usando da atribuição que lhe confere/ o
art. 74, letre a, da Constituição, e nos têrm.os do art. 72 da lei orgânica do
-ensino secundário, decreta:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio de São José, com sede em Maceió, no
Sstado de Alagoas.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0
·da República.

d~

Independência .e 56.0

GETULIO ~VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15.169

~

DE 29 DE MARÇO DE 1944

·Concede reconhecilnento, sob regime de insPeção permanente, ao curso ,ginasial do Ginásio Dom Feliciano, com sede em Gravataí, no Estado do;
Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 72 da lei orgânica
do ensino secundário, decreta.:

Art. 1.0 É concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Dom Feliciano, co_;n sede em Gravataí,
no Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em co'ntrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
.da República .
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

ATOS PO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 15. 170 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Concede reconhecimento, sob re!Jime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio São José, com sede em Cai:toas, no Estado do Rio Grande
do Sul.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere ç
art. 74, letr& a., da Constituição, e nos têrmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao CUI'SO ·ginasial do Ginásio São José, com sede em Can.oas, no Estado
do Rio Glande do Sul.
Art. 2.0 Revogs-m-se as disposições em contrái'io.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.o.
da República.
GETULIO. VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.O 15.173 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o Ginásio Municipal de Castelo, com sede em Castelo, no Estild&
do Espírito Santo, a funcionar como colégio

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da lei orgânica do ensin&
secundário e do Decreto-lei n.O 4.245, de 9 de 8bril de 1942, decreta:
Art. 1.0 O Ginásio Municipal de Castelo, com sede em Castelo, no Estado do Espírito Santo, ·fica autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.0 · A denominação do estabelecimento de ensino secundário de
que trata o artigo anterior passa a ser Colégio João Bley.
Art. 3.0 O reconhecimento, que pelo presente Decreto é concedido ao
Colégio João Bley, considerar-se-á, quanto aos seus cursos clássico e científico, sob regime de inspeção preliminar.
Ad:. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.a.da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO N. 0 15. 174 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Concede reconhecimento, sob re{Jime de. inspeção permanente, ao cursa ginasial do Ginásio Belmiro Cesar, com sede em Curitiba, no Estado do
Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 72 d~ lei orgânica do
ensino secundário, decreta:
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Art. 1.0 É concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Belmiro Cesar. com s~de em Curitiba,
no Estado do Paraná.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 15 .1-75 -

DE

29

DE MARÇO DE

1944

Concede reconhecimento, sob re~ime de inspeção petmanente, ao curs<'>'
ginasial do Ginásio Marcelino Champagnat, com sede em Curitiba, no

Estado do Paraná
O Presidente da RePública, usandO da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:

Art. 1.0 É concedido reconhecimento, sob regime de insp~ão permanente, ao curso ginasial do Ginásio Mrircelino Champagnat, com sede em
Curitiba, no Estado do Paraná.
Art. 2.0 Revogam-se as

d~sposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e
a1a República.

56.~

GETULIO VARGAS .

Gustavo Capanema,

DECRETO N. 0 15.176

DE

29

DE MARÇO DE 1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasialdo Ginásio Divina. Providência, com sede em Curitiba, no Estado do Paraná

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo, 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Divina Providência, com sede em Curitiba,
no Estado do Paraná.

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 15.177 -

DE

EXECUTIVO

29

DE MARÇO DE

1944

Concede equiparáção, sob regime de inspeção permanente, ao Curso ginasial
do Giilásio Paranaense. Seção Feminina, com sede em Curitiba, no Estado
do Paraná

O Presidente da República, usando da atribuição que lh"e confere o artigo, 74, letra a, da Constituição, e nos 'têrmos do art. 72 da lei orgânica do
~psino secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedida equiparação, sob regime de inspeção permanente,
'ao curso ginasial do Ginásio Paranaense, Seção Feminina, com sede em Curitiba, no Estado do Paraná.

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanetna .

DECRETO N. 0 15. 179 -

DE

29

DE MARÇO DE

1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Nossa Senhora das Lágrimas, com sede em Uberlândia,
no Estado de Minas Gerais
O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 Ê concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso· ginasial do Ginásio Nossa Senhora das Lágrimas, com sede
em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
.da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capat:Jema.

DECRETO N. 0 15.180- DE 29 DE MARÇO DE 1944
Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial
do Ginásio Pio XI, com sede em Manht.zmirim, no Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos· têrmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta :

·
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Art. 1.0 E' Concedido reconhecimentO, sob regime de inspeção permanente, ao Curso. ginasial do Ginásio Pio XI, com sede em Manhumirim, no
Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0

Revoiam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
-da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15. 181 -

DE 29 DE MARÇÓ DE 1944

Dispõe sôbre o reconhecimento da Escola Industrial Nossa Senhora do
Calvário, de Catanduva

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 60 da lei orgânica do
·ensino indUstrial, decreta:
Art. 1.0 É concedido reconhecimento à' Escola Industrial Nossa ~enhora
do Calvário, com sede em Catanduva, no Estado de São Paulo.
Art. 2.0 O reconhecimento, concedido pelo presente Decreto, é limitado
-aos seguintes cursos de ensino industrial básico:
1.

2.
Art. 3.0

Curso de corte e costura.
Curso de chapéus, flores .e ornatos.
Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de margo de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
.República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.O 15. 182 -

DE 29 DE MARÇO DE 1944

:Concede equiparação, sob o regime de inspeção permanente; ao curso ginasial
do Ginásio do Estado, com sede em Bauru, no Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos •têrmos do art. 72 da lei orgânica do
-ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 É concedida equiparação, sob regime de inspeção permanente,
ao curso ginasial do Ginásio do Estado, com sede em Bauru, no Estado de
São Paulo.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de marÇo de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
-República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema,
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DECRETO N.O 15. 185 · -

DE

EXECU'l'IVO

29

DE 1'1ARÇO DE

1944

Cot1cede equip::uaçâ;, sob regi~e de inspeção permanente, ao curso ginasial
do Ginásio do Estado, com sede em Presidente Prudente, no Estado d&
São Paulo
O Presidente da República, usando da .atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos tênues do art. 72 da lei orgânica do

ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedida equiparação, sob regime de inspeção Permanente~
ao curso ginasial do Ginásio -do Estado, com sede em Presidente Prudente, no.
Estado de São Paulo .

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 29 de março de 1944, 123.0 da Independência e
da República.

56.~

GETULlO VARGAS .

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 15. 193 -

DE

29

DE

MARÇO

DE

1944

Alir::ra E! Tabela Num'éz-ica· Ordinária de Extranumerário~mensalista da Fábcicv. de Curitiba, do 1Vlinistério da Guerra, e dá outras providências
O Presidente da República, us~ndo da s.tribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerá:rio~mensalista da Fábrica de Curitiba,
da Dü·etoria do. Material Bélico do Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 2. 0 A , despesa com a execuÇão do dispôsto nêste decreto, na
importância de Cr$ 203 . 400,00 (duzentos e três mil e quatrocentos cru~
zei:·cs) anuais, correrá à conta da Verba I ~ Pessoal, Consignação !I
Pe~soal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, do Anexo n . 0 17
Mir>istério da Guerra, do o>çamento geral da União para 1944.
Art. 3 . 0 Êste decreto entrará em vigor na data

de

sua pUblicação.

Rio de Janeiro, 29 de m2rço de 1944, 123.0 da Independência e 56.v
da República ..
GETULIO

VARGAS

Eurico G.. Dut-ra.
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DECRETO N.0 15.201 -

DE

29

DE

MARÇO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro ]oel José de Oliveira a lavrar jazida de mica
e asSociados no município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais·

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoiizado o cidadão brasileiro Joel José de Oliveira a lavrar
jazida de mica e associados_ em terrenos situados no lugar denominado Palinital,
no distrito de Penha do Norte, município de Conselheiro Pena, do Estado de
Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares (50 ha), delimitada por um
retângulo tendo um dos vértices situado à distância de duzentos e quarenta e
seis metros (246 m) rumo magnético oitenta e oito graus e trinta minutos·
nordeste (88°30' NE) do cruzamento da estrada Penha-Baixio e do dbeirão
Palmital e os lados convergentes no vértice considerado e a partir do m'esmo
com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e quatorze
metros e trinta centímetros (714,30 m), leste (E), e setecentos metros (700 m),
norte (N). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do
parágrafo único do, art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
e'Xpressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres
públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao Estad~
e ao município, em cumprimento do disposto nó art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula,
na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
ArL 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e sUbsolo para os fins da lavr~, na forma dos arts. 39 e 40 do Código' de Mi:has.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados na
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título êste decreto, que será.
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério de Agricultura, após o pagamento da taxa de mil cruzeiros

(Cr$ 1. 000,00) .
Art. 7 .O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de de 1944, 123.0 da Independêncfa e 56.('
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 15.202

-DE

29

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Durve.l da Cunha Ré~is a pesquisar quartzo e as,wciados no município de Campo Formoso, do Estado daJ Baiúa

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 2!t
de janeiro de 1940 (Código de Minas), ~ecreta:
Art. 1. ° Fica autodzado o cidadão brasileiro Durval da Cuhha Régis a pee~
quisar quartzo e assOciados num~ área de oitenta e seis hectar~ quarenta
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e cinco res e setenta centiares (86,4570 ha) situada na Fazenda uricur", no
local· dencmiünaúo Cachoeirinha, distrito e município de Carrlpo Formoso,
do Estado da Bahia, e delimitada por um losando de mil metros ( 1. 000 m),
de lado que tem um vértice a cento e vinte e quatro metros ( 124 m) no rumo
magnético cinqüenta e dois graus sudoeste (52 SW) do ponto de cruzamento
rio Cachoeirinha com o caminho que liga os povoados de Canto do Ouricurí
e Porteiras, e os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir
dêle, os rumos magnéticos : três graus trinta minuÍ:os sudeste (3°30' SE),
sessenta e três' graus vinte .minutos sudeste (63°20' SE).
Art. 2. 0 Esta autorização ~ outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de I\1inas.
Art. 3.0 O título da autorização de -pesquisa, que s~rá uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos e setenta cruzeiros (Cr$ 870,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em _contrário.
Rio de Jane;iro, 29 de março de 1944, 123. 0 . da Independência e · 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.203 ~DE 29

DE MARÇO DE

1944

Autoriza a sociedade ·Mineração Sankir Limitada a lavrar minério de ferro no
munidPio de Brwnadinho, do EStado de Minas Gerais
O Presidente d~ República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e n()s têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a sociedade Mineração Sankir Limi~ada a lavrar
minério de ferro em terrenos situados na fazenda India, no município de Brumadinho, do Estado de Minas Gerais, numa áre8_ de trinta e seis hectares e
vinte e dois ares (36,22 ha), delimitada por um polígono-tendo um dos vértices
situado à distância de vinte e cinco metros (25 m), rumo dois gnms e trinta
minutos noroeste (2°30' NW) do ponto de interseção d.s.s divisas das -fazendas
índia e Samambaia e terrenos de Antônio Amaro de Sousa e cujos lados, a
partir do vértice considerado, têm, sucessivamente, os seguintes comprimentos
e. rumos: setecentos metros (700 m), dois graus e trinta minutos noroeste
(2°30' NW); quinhentos e noventa metros (590 m), vinte e dois graus nordeste (22° NE); duzentos e oitenta metros (280 m), sessenta graus nordeste
(60° NE); tl"ezentos metros (300 _m), trinta graus sudeste (30° SE); quinhentos metros ( 500 m), sessenta graus sudoeste ( 60° SW); oitocentos metros
(800 m), sul (S); duzentos metros (200 m), oeste (W). Esta autorização
é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos arts _ 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguirÍtes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste
decreto.

Art. 2. 0 A concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos cofres
públicos, na forma da lei, os tribUtos que forem devidos à União, ao Estado
e ao município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
131.837 -
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Art. 3.0 Se a ,concessionária da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbem, à autorização de lavra será declarada caduca ou nula,
na forma dos arts; 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Mina!!.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no

art. 71 do mesmo Código .
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título êste. decreto, que será
tr:anscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de setecentos e quarenti!
cruzeiros (Cr$ 740,00) ,
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de de 1944, 123.0 da
da República.

Independênci~

s 56.•

GETULIO VARGA,S.

Apolo_nio Sales.

DECRETO N.0 15, 204·..:.:._ DE 29 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão b1"asileiro Ubaldo LoJJi a lavrar jazida de calcáreo e mármor&
·
no município de Parnaíba, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da 'constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ubaldo Lolli a lavrar jazida
de cald.reo e mármore existente no sítio Icavetá, no distrito de Pirapora, município de Parnaíba, do Estado de São Paulo, numa área de cinqüenta e oito
hectares e oitenta ares (58,80 ha), delimitada por um retângulo tendo um do11
vértices situado à distância de quatrocentos e quarenta metros ( 440 m), rumo
sessenta e cinco graus e cinqüenta minutos sudeste ( 65° 50' SE) do poste
número quarenta e sete ( 4 7) da lir.ha de transmissão de energia elétrica da
Comp:omhio. Light and Power de São Paulo; situado na estrada nova de Pirapora a São Roque e os lados, convergentes no vértice considerado e a partir do
mesmo, com os seguintes comprimentos e rumos: novecentos e oitenta metro'n
(980 m), sessenta e cinco graus e cinqüenta minutos noroeste (65°50' NW),
e seiscentos metros (600 m),- vinte e quatro graus e dez minutos sudoeste
(24°10' SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantee
do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguin~es e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas nes~e decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofrec
públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao Estado
e ao município, ern cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minall.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cum~prir qualquer das obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduCa ou nula,
na forma dos ~rts. 37 e 38 do Código -de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorizaç_ão será fiscalizado pelo Departamento ·Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
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Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título êsté decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil cento e oitenta
cruzeiros (Cr$ 1. 180,00) .
Art. 7.0 Revogam-se. as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 29 d~ março d2 de ·1944, 123.0 da Independência e 56.0
da

r~epública.

GETULIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.206- DE 30

DE MARÇO DE 1944 ·

Renova a autorização con1erida pelo Decret-o n.O 7. 829, de 10 de
setembro de 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1 ~ 985, de'
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Orville Gomes Rodrigues, em
renovação à autorização que lhe foi conferida pelo decreto número sete mil
oitocentos e vinte e nove (7 .829), de àeL: (lO) de setembro de mil novecentos
e quarenta e u~ ( 1941), a pesquisar grafita e associados em terrenos s'ituados
no lugar denominado Teimoso, na distrito e município de Pádua, do Estado
do Rio de Janeiro, numa área de vinte e sete hectares (27 ha), delimitada por
um retângulo tendo um dos vértices situado à distância de duzentos e setenta
metros (270 m), rumo magnético cinqüenta e seis graus sudeste (56° SE)
da extrenüdade OesLe (v.;) tlc:t ÚJ.CI.ü:tÚ.a s'ui ( s) Óa casa cie residência de
Aristides de Oliveira Duarte e cujos lados, convergentes no vértice considerado
e a partir do mesmo, têm, respectivamente, os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos e quarenta metros ( 540 m), dez graus noroeste ( 10°
NW), e quinhentos metros (500 m), oitenta graus sudoeste (80° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabeleciõos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via <Jutêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros {Cr$ 300,ÓO) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.·
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.207-DE 30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão b1·asileiro Manuel Paulo de Oiiveira a pesquisar mica e associados, ti:o município de Conselheiio Pena, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
~rt.

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel ~aula de Oliveira
a pesquisar mica' e associados numa área de quarenta hectares -(40 ha), situada
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no local denominado Córrego Pedra Bonita, no distritO de Penha do -Norte,
muniCípio de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais, delimitada por
um paralelogramo .tendo um vértice a oitocentos e trinta e sete metros (837 m),
no rumo magnético onze graus e quinze minutos noroeste (11°15' NW), da
confluência dos córregos da Pedra Bonita e da Penha, e os lados que convergem
no vértice considerado, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentas· metros (500 m), quarenta e trê5 graus e trinta minutos
noroeste (43°30' NW), oitocentos metros (800 m); quarenta e oito graus
nordeste (48° NE).
Art.· 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
.
Art. ,3.0 ·o título da autorizaçã.o de pesquisa, qUe será uma viél, autêntica
dêste decreto pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art .. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 4a Independência e 56."
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio · Sales.

DECRETO N.0 ·15. 208- DE 30 DE MARÇO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Odorval Fernandes Lopes a pesquisar pedras coradas, mica e associados no município de Conselheiro .Pena, do Estado
de Nlinas Gerais
O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 • Fica autorizado o cidadão brasileiro Odorval Fernandes Lopes
a pesquisar pedras coradas, mica e associados numa área 'de oitenta e ci:nco
hectares e ciÍ1qüenta ares ( 85,50 ha), situada n_o lugar denominado Barra do
Córrego Sacrifício da Água Limpa, distrito de Penha do Norte, município de
Conselheiro .Pena, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a seiscentos e quatro metros (604 m), rumo oitenta
e dois graus noroeste (82° NW) magnético, da confluência dos córregos da
Água Limpa e do Sacrifício da Água Limpa, e os lados, a partir dêsse vértice,
com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos metros (900 m)
Leste (E), quatrocentOs e cinqüenta metros (450 m) Norte (N), novecentos
metros (900 m) Oeste (W), mil metros (1.000 m) quarenta graus sudoeste
(40° SW), quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) Sul (S), mil metros
(1.000 m) quarenta gram nOrdeste (40° NE).
·
Art. 2.0 Esta dUtorização é outorg~qa nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 860,00);
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
dO Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonia Sales.
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30 DE MA~ÇO DE, 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Fonseca Fischer a pesquisar água mineral
nci município de Pôrto Alegre, Est;;.do do Rio G:rande do Sul
O Poesidente da República, Usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29'de janeíró de 1940 (Cédigo de'Müi.as), decreta:
Art. 1.° Fica autorizadO o cidadão brasileiro Antonio Fonseca Fischer a
pesquisar água min:eral :rJ.uma área de um hectare, noventa e quatro ares e
oitenta e seis centiares (1,9486 ha), situada no bairro da· Tristeza, distrito e
município de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, tendo como limites
us rua::; Almirante Delamare, Onze de Setembro, Mário Totta e os terre'nos de
propriedade . de Germano Bonow.
Art, 2.o Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos n6 Código
de l\!Iinas.
Art. 3. 0 O título da autorização, de pesquisa, que será uma via aUtêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trez~mtos CruZeiros ( CrS 300,00) 1e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis-·
tério de Agricultura .
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0

15.210-DE

30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a Emprêsa Agro-lndush:ial Boa Vista Ltda. a pesquisar sal-gema e
associados, no município de Campos, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, 1usando da atribuição que tie .::onfere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1 • 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizada a Emprêsa Agro-Indu'strial Boa Vista Ltda. a pesquisar sal-gema e associados, numa áren de quatrocentos e oitenta hectares
( 480 ha), situada no imóvel denominado Fazenda da Boa Vista, distrito de
Sánto Amaro, município de Campos, do Estado do Rio de Janeiro, e deli~
mitacl.a por urr.n paralelogn::uo tendo um dos seus vértices a quatro mil e trezentos metros (4.300 m) no rumo verdadeiro sessenta e oito graus sudoeste
(68°· SVV) do Farol de São Tomé, e os lados que formam o vértice considerado,
têm, a partir dêle_, os seguintes comprimentos e rumos: dois mil e quatrocentos metros ( 2. 400 m), vinte e três graus noroeste ( 23° NW); dois mil
metros ( 2. 000 m), sessenta ·e· oito graus sua:oeste ( 68° SW) .
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
,
.
Art. 3.0 O título da t'ltitorização de pesquisa, qu2 ~erá umn vi;) <;utôntica
dêste decreto. pagará a taxa de quatro mil e oitocentOs cruzeiros (Cr$ 4. 800,00),
e será transcrito no liVro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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15.211-DE

rt,XECUTIVO

30

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Dias de Oliveira i:l pesquisar ouro_ e associados
no município de §aúde. do 'Estado da Bahia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74. letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei u. 0
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :

l. '.185, Ue

Art. 1.0 FiCa autorizado o cidadão brasileiro José Dias de Oliveira a pesquisar ouro e associados numa área de duzentos hectares (200 ha), situada no
lugar denominado Serra da Chiquinha, na fazenda P8.ulista, distrito e muniCÍpio de Saúde, do Estado da Bahia e delimitada por um pardelógramo tenda.
um vértice a trezentos e setenta metros (370 m), rumo trinta graus noroeste
( 30° NW) magnético da confluência dos riachos Rua da Mata e Gruna da Rua
da Mata e os lados que partem dêsse vértice com dois mil e quinhentos metros
(2 .500 m) e rumo dezenove graus sudoeste (19° SVil) magnético, mil e
vinte metros (1.020 m) e rumo setenta graus sudoeste (70° SV/) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autoi"ização de pesquis<-<, que será u::na vb autêntica
dêste decreto, pag<'l.rá a taxa de dois mil cruzeir(ls (Cr$ 2. 000,00) ·e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção MinBral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Ipdependência e 56.1

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sale,s.

DECRETO N. 0 15.212-DE 30

DE

MARÇO

DE

1944

Autoriza. o cidadão brasileiro Germano Beduschi a pesquisar carvão mineral e
associados nO município de Hamonia, do Estado de. Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Germano Beduschi a pesquisar carvão mineral e associados no lugár denominado Getúlio Vargas, situado
no distrito do mesmo nome do município de H<:lmonia, do Estado de Santa
Catarina, numa área de quinhentos e trinta e seis hectares e sessenta e cinco
ares ( 536,65 ha) e delimitada por um polígono tendo um vértice à distância de
mil oitocentos e trit:;ta e cinco metros ( 1. 835 m) no rumo verdadeiro oito
graus sudeste ( 8° SE) do centro d3. fachada sul (S) do prédio do Grupo Es~
colar Gustavo Capanema e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e setenta e cinco metros
(775 m), sessenta e dois graus e trinta minutO's sudeste ( 62°30' SE); mil
quinhentos e setenta e cinco metros (1.575 m), oitenta e um graus e trinta
minutos sudeste ( 81 °30' SE); mil e noventa metros ( 1. 090 ni), oitenta graus
e quinze minutos sudeste (80°15' SE); mil quinhentos e cinco metros
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(1.505 m), qu3renta graus sudoeste (40° S\V); setecentos e :'lessenta e cinco
metros (7.65 m), oitenta e nove graus e trinta minutos sudoeste (89°30' SW),
quatrocentos e quarenta e cinco metros (445 m), vinte e um graus e trinta
minutos nordeste (21°30' NE); novecentos e sessenta metros ( 960 m), setenta
e cinco graul noroeste (75° NW); mil metros (1.000 m), setenta e quatro
graus sudoeste (74° SW); quatrocentos e trinta e cinco metros ( 435 m),
quarenta e dois graus e quarenta e cinco minutos nordeste ( 42°45' NE);
duzentos e quarenta metros (240 m), trinta e cinco graus e quinze minutos
noroeste (35°15' NW); seiscentos e sessenta metros (660 m), setenta e um
graus e quarenta e cinco minutos sudoeste ( 71°45' SW); mil quinhentos e
quarenta metros ( 1. 54Q m), trinta e sete graus sudoeste (37° SW); trezento:'S
e vinte e cinco metros (325 m), cinqüenta e oito graus e trinta minutos nora·
este (58°30' NW);. mil quatrocentos e quinze metros (1.415 m), vinte e oito
graus noroeste (28° NW); duzentos metros (200 m), sessenta e sete graus
nordeste (57° NE); quatrocentos e noventa metros (490 m), sessenta e oito
graus e trinta minutos sudeste ( 68°30' SE); mil cento e cinqüenta e cinco
metros ( 1. 155 m), setenta e nove graus nordeste (79° NE); mil cento e sessenta
metros ( 1. 160 m), trinta e seis graus e quarenta e cinco minutos nordeste
(36°45' NE) até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autoriznção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, quz será uma via autên~ica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil seiscentos' e oitenta e cinco cruzeiros
(Cr$ 2. 685,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Minen1l do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sale!J.

DECRETO N.0 15.213-DE 30 DE MARÇO DE 1944
Autoriza o cid;;:.dão brasileiro Geraldo Mesquita Rocha a pesquisar queJrtzo no
município de Bocaiuva, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando -da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, do
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autoriZado o cidadão brasileiro Geraldo Mesquita Rocha a
pesquisar quartzo numa área de noventa e um hectares e quarenta e nove
s.res (91,49 ha), situada no lugar denominado Engenhoca, na fazenda Rio
Preto, distrito de Barreiros do município de Bocaiuva, do Estado de Minas
Gerais, e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice no ponto em que
o caminho que vai de Burití Fundo para Cabeceira do Diamante atravessa o
córrego Engenhoca e os lados que partem dêsse vértice com mil e quatrocentos
metros (1.400 m) e rumo dezesseis graus nordeste (16° NE) magnético,
setecentos metros (700 m) e rumo cinqüenta e três graus noroeste (53° NW)
magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códlg{)

de 'Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será Ur!).8 viB ::Jutê'J·::L:a
dêste decreto; pagará a taxa de novecentos e vinte ·cruzeiros (Cr$ 920,00) e
será transcrito no livro pq)pdo da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições 1 em contrário.

Rio de Janeiro, 30

d~

março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apo?onio Sales.

D~CRETQ

·N.0 15.214-DE 30

DE

MARÇO DE

1944

Auto-âza. o cidadão b!'asileim Benedito Gandolfo a pesquiSar minério de fer:w
e associados nos municípios de Ca.pão Bonito e Uapeva, do Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, mando da atribuição quE' lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.(' 1.985, de
29 de janeiro de 1940 ·(Código de Minas), decreta:·
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Benedito Gandolfo a pesquisar minéria de ferro e 8.ssoci8.dos numa área de quinhentos hectares ( 500 h a),
situada no local denomim<do Bairro dos Lemos, distritos de Capão Bonito
e Itapeva, municípios de Capão Bonito e Itapeva, do Estado de· São Paulo
e delimitada por um retâilgulo tendo um·· vértice a setecentos e oitenta metros
(780 m) no rumo verdadeiro quarenta graus noroeste (40° NW) do ponto
de confluência do córreg.o do Jardim com o rio Apiaí-Mirim e cujos lados
convergentes ·no vértice considerado, têm, a partir dêle, mil metros ( 1. 000 m),
setenta e nove graus nordeste (79° NE); cinco mil metros (5.000 m), onze
graus noroeste ( 11° NW).
•
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos· no Código
de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será um<:~ via :mtêr•tka
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e será
transcrito no livro própri'o da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Iridepéndência e 56."
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.215- DE 30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo Lopes a pesquisar magn.etita no município
de Ouro Fino, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da .República, usando da atribuição que l~e confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreita:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Geraldo Lopes a pesquisar
magnetita numa área de dezesseis hectare.s ( 16 ha), situada no lugar denomin<:~do
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Boa Vista das Pitangueiras, distrito e município . de Ouro Fino, do Estado de
Minas Gerais, área essa delimitada por Um quadrilátero que tem um vér~ice
a cento e trinta e oito mEltr9s ( 138 m) no rumo magnético setenta e quatro
graus sudeste (74° SE) da caChoeira existente no córrego Boa Vista das Pitangueiras. afluente do ribeirão Pita~ga e cujos lados a partir dêsse vértice têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e dois metros
( 602 m), quatro graus e quarenta e cinco minutos nordeste ( 4°45' NE);
duzentos e sete metros (207 m), oitenta e um graus e trinta minutos sudoeste
(8'! 0 30' SW); quatroceótos e cinqüenta e dois metros (452 m), nove graus
sudqeste (9° SW); duzentos e sessenta e três metros (263m), se;ssenta e dois
graus e quarenta minutos sudeste (62°40' SE).
Art. 2.0 Esta. autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no_ Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma yi.a autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de· Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944. 123.0 da 'Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 15.216-DE 30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Escritório Levy Ltda. a pesquisar bauxita
e associados no município de Andradas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição ' que lhe conf~te o
art. 74, letra a, da Constituiçã'o e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Escritório Levy Ltda;
a pesquisar bauxita é associados numa área de vinte e oito hectares e vinte
e cinco ares (28,25 ha), encravada no sítio. Olio, no distrito e município de
Andradas, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um qUadTilátero irregUlar tendo um vértice na confluência dos córregos Osório e das Pontes e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes,comprimentos e rumos magnéticos:
quinhentos e oitenta e oito metros ( 588 m), sessenta e cinco graus e trinta
minutos noroeste ( 65°30' NW); setecentos metros (700 m), cinqüenta e oito
graus nordeste (58° NE); quinhentos e dezessete metros (517 m), trinta e
nove graus e vinte minutos sudeste (39°20' SE); quatrocentos e quarenta
metros (440 m), seSsenta e um graus e trinta minutos sudoeste (61°30' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vÜl aut~ntica
dêste decreto, pagará a taxa de t~ezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agi·icultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Saiies.
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DECRETO N.0 15.217--.DE 30

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Hormisdas Silva a pesquisar corindom,' quartzo
e associados no município de São Roque, do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra aJ da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de j~neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizadp o cidadão brasileiro Hormisdas Silva a pesquisar
corindom, quartzo e associados em terrenos dos sítios Paiol e Esmeril, situados
no distrito de Araçariguama, município de São Roque, do Estado d.e São
Paulo, numa área de cento e cinqüenta hectares (150 ha), delimitada por um
retângulo tendo um. vértice à distância de setecentos e vinte. e cinco metros
(725 m), rumo magnéticO dois graus sudoeste (2° SW) da barra do ribeirão
Paiol na margem esquerda do_ ribeirão Coruquara e os lado_s,--que partem dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnétiCos: mil e duzentos
metros (1.200'. m), sessenta graus nordeste (60° NE); 'mil duzentos e cin·
qüenta metros (1.250 m), trinta graus sudeste (30 SE).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Ari::, 3P O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 1.'500,00) ·
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

R~vogam-se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de niarço de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.218-DE 30 DE MARÇO DE 1944
AutOriza os cidadãos brasileiros Hugo Antônio áa Silva e Augusto Coelho da.
Silvn Neto a pesquisar pedras corc.das no municÍpio de Itaguassú, do
Estado do Esplrito Santo.

O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra· a, da Constituição e nos têrmos do Decreto·lei n.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (<!:ódigo de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Hugo Antonio da Silva
e Augusto Coelho da Silva Netto a pesquisar pedras coradas no lugar denominado Boa Vista, situado no distrito e município de Itaguassú, do Estado do
Espírito Santo, numa área de vinte e seis hectares, Cinqüenta ares e· noventa
centiares (26,5090 ha), delimitada por um polígono tendo um vértice a distância de mil oitocentos e dez metros (1.810 m), no rumo magnético quinze
graus e trinta minutos sudeste (15°30' SE) do canto sudeste (SE) da Igreja
de Nossa Senhora Medianeira das Graças e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e quarenta metros
(240 m), quarenta e dois graus e trinta minutos noroeste (42°30' NW); tre·
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zentos e quarenta e três metros (343 m), vinte e cinco graus e quinze minutos
sudoeste (25°15' SW); novecentos metros (900 m), setenta e três graus e
trinta minutos sudeste ( 73°30' SE); trezentos e oitenta metros ( 380 m),
oito graus 'e trinta minutos nordeste (8°30' NE); trezentos e oitenta e três
metros (383 m), oitenta e tim graus e quarenta e cinco minutos noroeste
(81°45' NW); duzentos e trinta e três metros (233 m), oitenta graus sudoeste (60° SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorg;ada nos tihmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da 2.Utorizaçãó .de pesquisa, que será uma via ::~utêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito nO livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

·DECRETO N. 0 15.219-DE 30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Estevão Marinho a pesquisar mica, quartzo, tantalita, granada e associados no municíPio de Quixadá, do Estado do Ceará

O Pr~sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrrrios do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta!
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Estevam Marinho a pesquisar mica, quartzo, tantalita, granada e associados, no lugar denominado
Riacho do Pimenta, na fazenda Poço dos Cavalos, distrito de Minarão, município
de Quixadá, do Estado do Ceará, numa área de cento e sessenta hectares
(-160 ha), delimitada por um retângulo tendo um dos vértices à distância de
seiscentos e setenta metros ( 670 m), no rumo magnético cinqüenta e dois
graus trinta minutos sudeste ( 52°30' SE) do canto sudeste (SE) do prédio
sede da fazenda Poço dos Cavalos e os lados que partem dêsse vértice têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros ( 1. 000 m) oeste
(W)'; mil e seiscentos metros (1.600 m) norte (N), respectivamente.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via -iutêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 1. 600,00)
e será trenscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944J 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0 15.220 -

DE

30

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão btasileim Oito Reginaldo Rerw.ux a pesqnisar argila e associados no municipio de Itajd, do Estado de Santa Catqrina
I

O
art,

Presidente da República, usando da

atribuição que lhe cónfere o

74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29

de janeiro de 19:40 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Otto Reginaldo Renaux a
.pe2qu.isar argils: e associados num" área de dezessete hectares (17 ha) sitva::l8
no lugar denominado Salseira, distrito e município de Itajaí, no Estado de
S<mta Catarina, e de1imita:da por uma linha polif!oilal que tem um .vértice
a quatrocentos e quatro metros e vinte e cinco centímetros ( 404,25 m), rumo
cinco graus e trintc. e um minutos nordeste (5° 31' NE) magnético, da origem
d(' cana-l de derivação de águas do ribeirão Multa passando no engenho de
mandioca existente no referido lugar Salseira e cujos l2.dos, a partir d.ês<O·e
vértice, têm os seguintes compriffientos e rumos ms.ognéticos: quatrocentos- e
trinta e oitó metros e quarenta centímetros (438,40 m), doze graus e trinta
e três minutos sudoeste ( 12° 33' SW); quinhentos e vinte e quatro metros
(524 m), cinqüenta e um graus e trinta. minutos nordeste (51°30' NE) oitenta
e quatro metros e quarenta centímetros ( 84,40 m), treze graus e trinta mim!tos nordeste (13° 30' NE); quatrocentos e oitenta e três metros e vinte
centímetros ( 483,20 m), doze graus e vinte e cinco minUtos nordeste
(12° 25' NE); o trecho ds: margem direita do rio Itajaí Ass.ú compreendido
entre a--extremid2de dêste último lado e o ponto de pa-rtida.
Art. 2. 0 Esta &•utorização é outorgmfa nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da ~utorização de pesquisa, que será uma· vi à autêntk~
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro prÓprio da- Divisão de Fomento da Produção Minem! 'do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as .disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 194"',, 123.0 da Independência e 56.0 .:la
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salies.

DECRETO N.O 15.221

~DE

30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidE.diio brasileiro Joaquim Marques Padilha a pesquisar amianto
e associados no .mm'!icÍp.io de Nova-Resende, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ( onfere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do ·Decreto-lei n. 0 1. 985, C.e
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Marques Padilha
a pesquisar amianto e associados numa· área de cinqüenta hectares, cinqüenta
e dois ares e quinze centiares (50,5215 ha), situada na fazenda Retiro, distrito
de Bom JeSús da Penha, município de Nova Resende, do Estado de Minas
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Gerais e delimitada pbr uma linha poligonal que tem um vértice a trezentos
e vinte metros (320 m) rumo sessenta e dois graus e cinqüenta e cinco minutos sudoeste \62°55' 1SW) magnético da foz do córrego Retiro, afluente do
ribeirão Penha e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e noventa metros (790 m), setenta e
cinco graus e cinqüenta e cinco minutos nordeste (75°55' NE); setecentos e
nove metros (709 m), dezenove graus e cinqüenta minutos sudeste ( 19°50'
SE); setecentos e setenta e cinco metros (775 m), oitenta e dois graus e cinco
minutos sudoeste ( 82°5' SW); seiscentos e dez metros ( 610 m), vinte· graus
e cinqüenta e cinco minutos noroeste (20°55' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CédigG
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via at;têntica
dêste d,ecreto, pagará a taxa de quinhentos e_ dez cruzeiros (Cr$ 510,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 · Revogam-se as disPosições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 15.222

~ DE

30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileúo Francisco de Paula Castro a pesquisar quartzo,
quartzito e associados no município de Santa Bárbara, Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, ,letrs.• a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de js.oneiro de 1940 (Código de Minas), decret2-:
Art. 1.° Fica autOrizado o cidadão brctsileiro Francisco de Paula Castro
"" pesquisar quartzo, quartzito e associados numZJ área de sessenta e ·um hectares vinte e. três ares e sessentn centiares (61,2360 ha) situada no imóvel deno'minado Fazenda Trindade, distrito de Morro Grande, município de. Santa
Bárbara, Estado de Mir.as Gerais, delimitada por um trapésio -::endo um dos
seus vértices na confluência dos córregos da Pedra Furada, e da Trindade,
e os lados, a partir do vértice considers.-do, com os seguintes comprimentoS> e
rumos magnéticos: mil e vinte metros ( 1. 020 m) vinte e dois graus noroeste
(22° NW), setecentos e cinqüenta e seis metros (756 m) s~ssenta e oito
gTaus sudOeste (68° SW), seiscentos metros (600 m) vinte e dois graus sudeste (22° SE), oitocentos e sessenta e dnco m8tros e Oitocentos e seis milímetros ( 865,806 m) oitenta e deis graus cinqüenta minutos sudeste

(82° 50' SE).
Art. 2.0 Es"ta
Código de Mina·s.

autorização é. outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via• autêntica
dêste Decreto, paga-rá a taxa de seiscentqs e vinte cruzeiros (Cr$ 620,00), e
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jJerá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento' dôi Produção I\1ineral
do J:I/I:inistério da Agricultura.
,
Art. fl-. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência a 56.0
d, República-.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N.O 15.223-

DE

30

DE

MARço

DE

1944

Autoâza. o cid'adão brasileiro Valdemar Sampaio Cintra a pesquisar rmnentM
de chumbo e associados no município de lporanga, do Estado de São Paulo

O Prcsident<) da Re'púb1ica, usando dac atribuição que lhe confere o artigo 74·, letr<i• a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei u. 0 1. 985, da
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autor"iz.s.do o cid2'dão brasileiro Valdemar Sampaio Cintra
u pesquisa-r .riinérios de chumbo e associados, numa área de cento e cinqüenta hectares ( 150 ha), situada no 1ocal denominado Fazenda Furquim, distrito e município de Ipo:r.sng:;.·, do Estado de São Paulo, e delimitada~ por um
rettmzulo tendo um vértice a duzentos e citenta metros (280 m), no rumo
magnético se~senta e cinco graus sudoeste (65° SVV) do centro do portal da
casa de residência de Antônio Furqu'im, e os lados que convergem no vértice
considerado, têm, a pZ~rtir dêle, os seguintes comprimentos e orientaçÕel'!
magnéticas: mil e quinhento~ metros ( 1. 500 m), sessents• e cinco graus nordeste ( 65° NE.); mil metros ( 1, 000 m), vinte e cinco graus noroeste
-(25° NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estab:elecidog no
Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será umg vi~ autêntiC:~
dêste Decreto, pagará a taxa de mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 1.500,00).
e se;á transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se. as disposições em contrário.
Rio de Jan~iro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independênci!h ~ 56.Q
d8 República
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio

DECRETO N. 0 15.224 -

DE

Sal~.

30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antdnio Domingos Alves a pesquisar cao!im, ocre
e a.reociado3 no município de Tiradentes) do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra D dn Constituição, e nm. têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de j:;meiio de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.
:11:

Fie~ autorizado o cidzdãc bra-sileiro Antônio Domingos Alve<s
cao!im, acre e associados numa área de setenta e dois hectarefl

1,°

pesq~isar

207

A'FOS DO PODER EXECUTIVO

(72 ha),_ .útuada no lUgar denominado Vil~ de Santa Cruz, distrito e mtmidpio de Tiraden~es, do Esbdo de Minas Gerais, área essa d€1imitada por um
retângu:o que t~m um vértice a duzentos e quinze metros (215 m), rumo
magnético dez graus e trinta minutos sudeste ( 10° 30' SE) da tôrre da igreja
de Ssnt<:~ Crvz e cs lados convergentes nesse vértice e a plôlrtir dêle ,cs segl!intes comprim2n'i:os e rumo:J magnéticos: mil e duzentos metros (1.200 m),
cin::;üenta e s8te g,·aus e trinta mim.::tos nordeste (57° 30' NE); seiscentos
metros ( 600 m), üinta e dois gmus e trinta minutos s-udeste (32° 30' SE).
Art. 2. 0 E~h~
Código de Minas.

::mtorb:2.ção é outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3. 0 O títu[o da autorização de pesquisa, que será uma viço.• autêntica
dês'.:2- Decr~Y!:n, p?:g.?;-:5. 2 t<oxa de '.>etecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 720,00), e
será tnu:scrito no !ivro próprio da Divisão de Fomento da Prádução Mineral
do l'Jibistério da Agricultura-.
Art. 4·, 0

d~

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J:meír'l, 2,0 de março de 1944, 1.23.0 da Independência e 56.<!1
Reoública.
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 15. 225

DE

30 DE MARÇO DE 1944

Autoriza o cidadão bradleiro Genlldo 'fo/!e~quii-a Rocha a pesqtdsar quartzo· no
município de Bocaiuva, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição qt;e lhe confere o nrtigo 74, letm a da Constituição, e nos têrmos do DeCreto-lei n:o 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1..° Fica autorizado o cidadão brasileiro Geraldo Mesquita Rocha
. a pesquisar quartzo numa área de cinqüenta e seis hectares (56 ha), situada
no lugar denominado Lavra da Gameleira, fazenda Rio Preto, distrito de Barreiros do ,município de Bocaiuva, do Estado de Minas·, Gerais, delimitada por
um retângu!o tendo um ;.·&:r1-ice a trezentos me'!:ros (300 m), rumo trinta e
cinco graus noroeste (35° NW) magnético do cruzamento dos caminhos Barreiros-Diamante e Buriti Grande-Lavra da Gameleira e os lados que par~
tem dêsse vértice com oitocentos metros (800 m) e rumo vinte graus sudoeste
(20 SW) magnético, setecentos metros (700 m) e rumo setenta graus sudeste
(70° SE) magnético,

Art.

2. 0

Este autorização é outorgada nos tª'rmos estabelecidos no

Código de Minas,

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via ·aut&ntica,
dêste Decreto, pagará--a taxa de quinhentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 560,00),
e será transcrito no livro próprio cla Divisã<? de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da IndepEmdência e 56.0
da República.
GETULIO

vARGAS

Apolônio Sales.

''-'l'OS

DO

PODER

DECRETO N. 0 15.226 -

DE

EXECUTIVO

30

DE MARÇO DE

1944

Autoriza a emprêsa de mineração Escritório Levy Limitada a p;:;squis;p: águas
minerais no município de Amparo, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuiç5o que lhe confere o ar~
tigo 74, letn.• a da. Constituição, e nos têrrnos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de j:omeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. l.V Fica autorizada a empr8sa de mineração Escritóri.o Levy Limitada a pesquisar águas minerais na F:;-zenda São Bento, situad:;:, no distrito e
município de Amparo, do Estado de Silo Paulo, numa áréa de dois hGcto.res
e cinqüenta e cinco ares (2,55 ha) delimitada por um polígono tendo um
vértice à dis-tânci&· de dezenove metros ( 19 m) no rumo magaético sess:mta
e nove graus sudoeste (69° SW) da 'Fonte número um (1) c os la-dos, a
pa:rtir dêsse vértice com os seguintes comprimentos é rumos magnéticos: thnta
e nove metros e sessenta centímetros (39.60 m) quarenta e nove graus sud83te
(49° SE), citenta e quatro metros e vinte cGntímetros (84,20 m) cinqüenta
e três graus sudeste (53° SE), cento e doze metros e quarenta centímetros
(112,40 m) sessenta e seis grl?.'us nordeste (66° NE), sessenta e nove metros
e setenta centímetros (69,70 m), cinqüenta e um graus sudeste. (51° SE),
trintn e três metros (33 m) cinqüenta e sGte grauS sudeste (57° SE), oitenta
e sete metros e- quinze centím8tros (87,15 m) setenta e dois graus sudeste
( 72° SE), quarent:;:, e nove metros e qtmrenta e cinco centímetros ( 49,45 rri),
cinqüenta grp.us noYde:>te ( 50° NE), trezentos e noventa e seis metros e
oitenta centímetros (396,80 m) sessent~· e seis graus noroeste (66° NW),
oitenta e um metros e cinqüenta centímetros (81,50 m) trinta graus sudoeste (30° SW).
Art. 2.0 Esta
Código de Mina;;;.

autorização é outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3. 0 O título da Z~utorização de pesquisa, que será uma vis· autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livD prÓprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da . Agricultura,
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, · 123. 0 àa Independência e 56. 0
d:c. I.(epúblic:;·.
GETÚLIO VARGAS .

Apolônio Sales.

DECRETO N.O 15.227- DE 30 DE MARÇO DE 1944

Autodza o Escritório Levy Ltda. a pesquisar minério de ârcônio e associados
no mutiicípio de Parreiras, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a ctigo 74, letra- Q d;;~ Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de ja•neir~.- de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o Escritório Levy Ltda. a pesquisar minério
de zircônio e associados numa área de doze hectares ( 12 ha), situada no locGi>l
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denvminado Soberbo, distrito e município de Parreiras, Estado de Mina-s Gerais, e delimitads.· por um polígono mistilíneo tendo um dos seus vértices a
duzentos e setenta e seis metros (276 m) no rumo ma-gnético de S?te graus
vinte e seis minutos sudeste ( 7° 26' SE) da confluência dos córregos do
Barbosa e do Soberbo, e os lados a partir do vértice considerado têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quarenta e oito metros (48 m)
sessenta e cinco grm.1s nordeS'te (65° NE), novent~ metros (90 m) sessenta e
cinco graus sudeste (65° SE), ceffi metros (100 m) trinta e cinco grs..us nordeste (35° NE), duzentos metros (200 m) Norte (N), cento e. dez metros
(110m), trinta e cinco graus nordeste (35° NE), o sexto lado é um segmento
'retilíneo que partindo da extremidade. do último lado .descrito, com rumo
cinco 'graus noroeste (5° NW), encontra o eixo médio do córrego do Soberbo;
o último lado é o eixo médio do córrego do Soberbo no trecho compreendido
entre o vértice inicial de partida e a extremidade do sexto lado retilíneo.
Art. 12. 0 Esta
Código de Minas.

autoriz::::ção é outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que s~rá uma vis.· autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeirofil (Cr$ 300.00). e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Re.vogam-se as disposições em contrário.

l~io de .J<~neiro. 30 de março de 1944, 123. 0
d:1

da Indepen.d&ncia e 56 °

Repúb1icS~.

GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Sales,.

DECRETO N. 0 15.228- DE 30 DE MARÇO DE 1944
Autoriza a Emprêsa A&ro-Industdal Boa Vista Ltda. a pesquisar sal-gema e
associados no município de Campos, do Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atnbuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letrs.• 2 da ConstitvJção, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de jzmeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fie;:;, autorizada a Empiêsa Agro-Industrial Boa Vista Ltda. a
pesquisar sal-gema e associados numa área de quinheritos hectares (500 ha),
situsda no in:lÓvel denonlinado Fazenda da Boa Vista, distrito de Santo Amaro,
município de Cs•mpos, do Estado do Rio de Janeiro e delimitadb: por um
paral,eiogramo tendo um dos seus vértices à dois mil cento e noventa metros
(2.190 m), rumo verdadeiro sessenta e oito graus sudoeste (68° SW) do
f~rol ele S8o Tomé c os lados que formam o vértice considerado têm, a pa'I'tir
dêle, os seguinte9 compdmentos e· rumos: dois mil trezentos e setenta metros
(2.370 m), vinte e três gr:;,n-1s noroeste (23° NW); dois mil cento e dez metros. (2.110 m), sessenta e oito graus sudoeste,(68°·SW).
Art. 2. 0 Esta
CóJ.igo de Mina·s.

autorização é outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

ilo

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via• autêntica
dêste Decreto, paga·rá n taxa: de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00), e será
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transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam~:se

ns dhposiç'Õe!l em contrário.

Rlà de Janeiro, 30 dQ março diõl 1944, 123.0 da IndependênciQ e
da República-.

56.~

GETÚLIO VARGAS.

Apolônio SalM.

DECRETO N. 0 15. 229- DE 30

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ulisses Esteves Costa a pesquisar mica e associadoJ
no município de Poté, do Estado de Mina~ Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Arr. 1.0 ''Fica autorizado o cidadão brasileiro Ulysses Esteves Costa ·a pe~
quisar mica e associados numa área de cinqüenta e dois hectares (52 ha),
situada no lugm denominado Córrego da Beata, distrito de Ladainha, muni~
CÍpio de Poté, do Estado de Minas Gerais, delimitada por um trapézio que
te:m um vértice a trezentos metros (300 m), rumo quarenta graus no{deste
( 40° NE) magnético, da confluência dos córregos da Beata e Serra e Os lados,
a parth· dêsse vértice, com os seguintes con1primentos e rumos: oitocentos
metrcs (800 m) tcinqüenta graus sudeste .(50° SE), oitocentos e cinqüeuta
e oito metros (858 m) sessenta graus quarenta minutos sudoeste (60° 40' SW),
quinhentos metros (500 m) cinqüenta graus noroeste (50° NW), oitocentos
metros (800 m) quarenta graus nordeste (40° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
·
Art. 3. 0 O título da eutorização de pesquisa, que será uma via autêx~ticS~
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e vinte cruzeiros (Cr$ 520,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fom.ento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art ..4.0 Revogam-se as disposi.çõe,; em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio

DECRETO N. 0 15.230 -

D~

30

Sale~.

DE MARÇO DE

1944

Autoriza o cidéidão brasileiro José Dominl1,os Chimelli a pesquisar calcáteo "
associados no município de Curitiba, do Estado do Paraná

o" Presidente da República, usando da atribuição qu:2 lh8 c::mfe:-.! o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão br&sileiro José Domingos Chimelli f.l
pesquisar calcáreo e asso~iados numa área de três hectares, noventa e um ares
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e um centiare (3,9101 ha), situada no lugar denominado Tranqueira( distrito
de Tamandaré . do município de Curitiba, do Estado do Paraná e delimitada
por uma linha poligonal que tem um vértice a cento e noverita e três metro~
(193 m), rumo oitenta e oito graus e trinta· minutos noroeste (88°30' NW)
magnético do quilômetro vinte e nove (Km 29) da linha Curitiba·Rio Branco
da Rede de Viação Férrea Paraná·Santa Catarina e cujos lados, a' partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e quinze
inetros (115m), três graus e cinqüenta minutos nordeste (3°50' NE): noventa
e dois metros (92 m), quarenta e quatro graus noroeste (44° NW); cento e um
metros (101 m), sessenta graus e trinta minutos sudoeste ( 60°30' SW);
trinta e cinco metros (35 m), oitenta e um graus e trinta minutos sudoeste
(81°30' SW); sessenta e sete metros (67 m), vinte e oito graus e dez minutos
:sudoeste (19° 10' SW) cento e trinta e cinco 'metros (135 m), trinta e cinco
graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (35° 45' SW); cento e nOventa
e cinco metros (195 m), setenta e nove graus e trinta minutos· nordeste
( 79° 30' NE); sessenta e oito metros (68 m), treze graus nordeste (13° NE);
quarenta e quatro metros (44 m), oitenta e dois graus nordeste .(82° 6E),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
·
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via tmtêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trez~ntos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será tran~·
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4. 0 Revogam·se a!! disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 da Independência o 56.•
da República.
GETULIO VARGAS.
~polonio

DECRETO N. 0 15,234 -

Sale!!.

Dl: 31 DE MARÇO DE 1944

Aprova projeto e orçamento de 60 Km da rodovia Central de Penl<'!mbuco
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Artigo único, Ficam aprovados o projeto e orçamento na iinportâÍlcia do
Cr$ 5.536.572,00 (cinco milhõeS quinhentos e trinta e seis mil quinhentos. e
setenta e dois cruzeiros), sendo Cr$ 1. 589. 823,00 para pessoal e. Cr$
3. 946. 749,00 para material, que com êste baix2,m rubricados pelo Diretor
ds. Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério
da Viação e Obras Públicas, para a cor:istrução do trecho de 60 Km da rodovia Central de Pernambuco, ccmpreendido entre os MK 430 e 1\IIK 490,
com origem em Caruarú, abrangendo partes do:l trechos Salguei-ro-Leopoldina
e Leopoldina·Ouricurí.
Rio de Janeiro, 31 de março de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ds
Repúb!ic~.

GETULIO V ARGÁS.

João de Mlilndonça Lima.
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AGR<ICULTURA - Decreto de 12 de julho de 1944 Concede à S. A. CompE:>D.hia de Miners.•ção e Siderurgia
cio Ga.ndarela, da Organiz8ç.ão I-!-eni'ique Lage Patrimônio Nadona! - , autoriz:z..ção para funcionar como so..,
cí.ad~.de de mineração '-- Public<O\do no Diáâo Oficial de
14- de julho de 1944 ..... · ............ , , .... · ... , .... .

AGRICULTURA - Decreto de 12 de jull:to de 1944 Concede à S....._ A. Companhia Nacional de Mineração de
C2.rvª\o do Bz.•rro Branco, da 01·ganiz.ação Henrique Lage
Patrimônio Nacional, a-utorização par2. fUncionar· como
sociedade de mineração ~ Publicado no Diário Oficial.
de 14· de julho de 1944 .... , ............... ,....... ...

120

121

16.0.55- AGRICULTURA ,.......... Concede à S. A. Companhia Brz....
sileira Carbon'if.erà. de Araranguá, d~ Organização Henrique
Lsge · Patr.imônio Nacionaol --, autórizs·ção para íuncio!tr como socied2de , de mineração Publicedo no
Diário Oficial de 14 de julho de 1944 .......... ,.....

121

16.0.57- AGRICULTURA"'- iDecreto de .12 de julho de 1944Concede .à Sociedade Salgema e Derivados Limitada <õ.<utorização para funcionar como em:prêsa de minera-ção
Não foi publicado ainda no Diá.do Ofich;.l por falta de
pagamento . , ........ , , ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

16.058- AGRICULTURA- Decreto de 12 de jclho de 1944·Autoriza o cidadão bmsi.leiro Vlashingtcn José Vieira da
SilvDl a lavrm· j.s.•zida de mica· e a·ssociado>l no município de Peçanha, do Estado de Minas Gers.·is Publicdo no Diário Oficial de 15 de _julht? de 1944.,......

122

16:059- AGRICULTURA- Decreto de 1?. ds julho de 1944 Autoriza o cid;,.dão brasileiro Gustavo Ms.•sset Júnior a
lavr2r j:nid"" do dolomita no munidpio de Barra 1\llansa,
-do "fl-stado do Rio de Janeiro - Publics.<d.o no Diário Ofi~
cial do 15 de julho de 1944 .............. , . . . . . . . . . .

123

15.068- AGRICULTURA- Decreto de 12 de julho de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Ciro H.ibeiro Pereira a pcs~
qaisar calcit8. e a•ssodados no munidpio de Ribêira, do Es·
tado de S8o Prr>1lo Publicado no Diirio Oiida! cle
15 de julho de .l 944·........ , .................. , . . . .

124

16.061 -AGRICULTURA- Decreto .C:.e 12 de julho de 1944·Autoriza o ddadão, brasileiro Afr8r:.io I~odrigues Seixas ·a
pesquisar felds1xoto, au:xrtzo e :O:•:>sociados no munidpio de
Niterói, do ·Es-tado do Rio de Janeiro PUblicado no
Diário QHcicl de 15 de julho de J.94'1· ...... :. . . . . . . . .

124
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AGRICULTURA - Decreto de 12 de julho de 1944 Autoriza• o cidadão brasileiro Julião Felicinno Marques a
pesquisar quartzo, pedrs,s coradas, mica e associados rio
município de Santa Mâria do Suaç~i, do Estado de Minas
Ger.&is - Publicado no Diário Oficial de 15. de julho

de 1944...........................................

125

1.o.uo."'>- AGRICULTURA- Decreto de 12 de julho dEi 1944Autoriza o cidadão brasileiro Epifânio Mineiro de Sousa.
St pesquisar mica e
associados no município de Sz.nta
Maria do Suaçui, do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de 15 de julho de 1944 .... , . . .

16 .. 064

126

AGRICULTURA,- DecretO de 12 de julho de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Lourenço Calaes
a pesquisar caulim e ·associados no município de Juiz de

Fora/ do Estado de Minas Gerais - Publicado .no Diár-io
oficial de 15 de julho de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

16.065 '-----AGRICULTURA- Decreto de 12 de julho de 1944 AutoriZa o cids.•dão bmsileiro Messias Rodrigues de
Sousa a .pesquisar calcáreo e associados no m:unicpio
de Arcos, do Estado de Minas Gerflis Publicado no
Diário Oficial de 15 de julho de 1944 .... _....... . . . . .

127

16.066·- AGRICULTURA- Decreto de 12 de julho de 1944-

Autoriza o cidadão bra•sileiro Nelson de Figueiredo Olivelr&
pesquisar mica e associados no município de Esper~
Feliz, do Estado de M-inas GeDai.s - Publicado no Diá1·io
Oficial de 15 de julho de 1944......................

a

128

Decreto de 12 de julho de 1944 Autoriza o cida-dão br~sileiro Sílvio Abés Ganem a pesquisa•· quartzo e associados no município de Santa Luzia,
do Est·ado d€ Minas Ger-ais - Publicado no Diário Oficial
de 15 de julho de 1944 ... , ....................... , .
AGRICULTURA Decréto de 12 de julho de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio 'Giacomassi a
p2squis2r caulim e associados no municí-pio de Colcmbo,
do Esta·do do Paraná Publicado no Diário Oficial de
15 de julho de. 1944 ................ ." .. ~" .......... :

129

AGRICULTURA - Decreto de 12 de julho de 1944 Autol'iza o cidadão brasileiro Julião Felic!.ano Ms•rqU.ss !DJ
pesquisar mica e associados no municí.pio de Pessanha, do
Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 15 de julho de 1944 ........................ , . . .

BO

16. 0'70·- AGR1CULTURA - Decreto de 12 de julho de 1944 Autoriza• o cidadão brasileiro Luiz de Olivtdra Santos
a pes-quisar quartzo e associados no municÍpio de Diama-ntina, do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficia.! de 15 d-e julho de 1944 .............. · ..... ·. . . . .

131

16.071- AGRICULTURA- Decreto de 12 de julho de 1944Autoriza a emprês'Zl de mineração Companhia Beneficiamento ·de rAinerais s~ A. a pesquisar esteatita e associados no munidpio de Conselheiro La.faiete, do Estado de
Minas Gerais Publica·do no Diário Oficial de 15 de
jl1Iho de 1944. 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

131
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16.072 -

AGRICULTURA -Decreto de 12 de julho de 19.44 Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Evangelista Machado
a- pesquisar mica e associa-dos, no municipio de Pessa-nha,
do Estado de Minas Gerais -·Publicado no Diário Oiiciitl
de 15 de julho de 1944 ... , . ; , ...• ........ , , .. , . 1 • • • •

132

16.073'- AGRICULTUBA - Decreto de 12 de julho de 1944 Autoriza o cida-dão brasileiro Nelson de Figueiredo Óliveira D pesquis:'.·r mica e associados no municíPio de Espera Feliz, do Estado de Mip.as Gerais P.ublicado no
Diário Oficial de 15 de julho de 1944 ...... , ........ .

133

AGRICULTURA - Decr-eto de 12 de julho de 1944.Autoriza o cidadão brasileiro Jaime Jorge de Freitas a
pesquiS&•r dia•mantes e associados no município de Serro, no
Estado de Minas Ge,rais -·PublicadO no Diário Oficial
de 15 de julho de 1944, ........................... .

133

16.074 -

16,075

'

J

AGRICULTURA -·Decreto de 12 de julho de 1944 Autoriza a emprêsa de mineração A. Thun
Cia. Lta. a

e

pesquisar acres no município de Ou:ro Preto, do Esta-do
de Mim. •:> Gerais - Publicado no Diário Oficial de 15 de
julho de 1944 ........ , . , , ......... : ............ -~ .. .

134

AGRICULTURA - Decreto de 12 de julho de 1944 Autorizn- o cidadão brasileiro Avelino Domingos Alves a
pesquisar ametista, quartzo, pedre.s coradr:s e associados,
no município de Caeti~6, do Estado· da Babi~ - Publicado
,no biát)o Oficial de 22 de julho de 194-4 ........... .

135

F~.\ZENDA Decreto de 13 de julho de 1944· --,Cria a Série Funcional de. Correritista m.• Tabela Numérica de 'Extranumerário-mensa-lista da Caixa de Amortização e dá outras providências Publicado no Diário
Oficial de 15 de julho de 1944 ........... _....... ~...

13.6

15.078- EDUCAÇÃO Decreto de 13 de julho de 1944 Aprcva o Regu!an1ento do Curso de Museus a que se
refere o Decreto-lei n.0 6. 689, de 13 de julho de 1944 Publicado no Diário Oficial de 15 de julho de 1944 Retificado no Diário Oficial de 29 de julho de 1944....

137

GUERRA- Decreto de 13 de julho de 1944 - Decla.ra
privetivo do pôsto de Corond o cargo de Diretor da Fábricr:. de IV:Iz.tmial de Transmir.sões ......,. Publicado no Diário
Oiidnl àe 15 qe julho de 1944 ... : ......... ,,,,.....

144

GUERRA Decreto de 13 julho' de 1944 Declara
de utilidacle pública a desa-propri-ação de imóveis em
S::mtis.-go, Estado do Rio Grande do Sul, para os fins
que menciona Publicado no Diário Oficial de 15 de
julho de 194-4 .......... , ........., .... , . , ... , . . . . .

144-

FAZENDA_: Decreto de 13 de -julho de 1944- Exclui
do regime de liquidáção a firmaJ que menciona e dá
outras providências - Publicado no Diário Oficial àe 15
de julho de 194-4 ...... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

145
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16.082 -FAZENDA r- D:w.·eto de 13 de ju!ho de ·1944- Exclui
ào ro?;ime de liquidação as firm;;.'s que menciona e dá
outrg,s providências Publicado no Diário Oficial de 15
julho de 1944 ......... ·.... ,., ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.083"- FAZENDA- Decreto de 13 de julho de 1944- Autoriza
o· cid.;:dão brasileiro Geraldo de Aimeida Bo:rém ô1 comprar
pedr2s precioss.•,; Publica:do no Diário Oficial âe 19
de julho de , 1944 ........ , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.084 -

146

146

FAZEI\'DA- Deoreto de 13 de julho de 1944- Autoriza a firma btS~sileira Brasil Quartz Comercial Li:m.itada
Publicado no Diário
a compr2·r pediiô.'S preciosas
Oficial de 10 de agGsto ç.e 1944.: ......... , .......... ,

FAZENDA - Decreto de 13 de julho de 1944 - Auto~
riza o cidadão brasileiro Antônio Cândido da Silva a
cor.-1prar pedra3 preciosas Publicado no Diário OH~
cial de 3 de agÔ3to de 1944 ... .· .. :... . . . . . . . . . . . . . . .
16.086- FAZENDA- Decreto de 13 de julho de 1944- Autoriz:;.o o cidadão bmsileiro I\.1:igue1 Vieira Celas, a comprar
pedras preciosas Publicado no Diário Oficial. de 3 de
agôsto de 1944 ...................... :...............

146

15. 085 -

J 6. 087

TRABALHO Decreto de 17 de julho de 1944 ~"_,prova o regimento do Serviço de Estatística da Pre~
vidência e Trabalho Publicado no Diário Oficial de
19 de julhO de 1944 .... ,.,., ....... , .... ,.........

147

147

148

16.088

Ii'AZEN:ciA- Decreto de 17 de jÚlho de,1944- Aprova
;,:• lotc>.ção da Delegacia do '.f'esouro Brasil€iTo no Exterior
Publicad? no Diáâo Oficial de 19 de julho de 1944...
16.ü89- F~ó-.ZENDA- IJecreto de 17 de julho de 1944- A,prova.,
para vigorar em. 1944, a tabela d8 retribuição· aos fun~
cionários lotados na DelegadE.• do Tesouro Brasileiro· no
exterior e :r:a Contadoria Seciona•] junto à mesma Dekg9.da PubliCado nO Diário Oficial de 19 de.· julho
d0 1944 Republicado ,no Diário O!icÚU de 20 de
julho de 1944 ........................ ,.,., ...... ·...

154

16.090- FAZENDA- Decreto de 17 de julho de 1944- Aprova
E~ lotn~ão da Contadoria Sedons.•1 junto à Delegada do
Tesouro Brasileiro no exterior Publicado no 'Diário
Oficial de 19 d; julho de 1944.......................

155

16.091- FAZEI\'DA Decreto de 17 de julho ·d~ 1944. - '
Il~clui nos efeitos do Decreto~lei n. 0 4-.156, de 11 de março
de 1942, as emprêsas que menciona e. dá outras providên~
Ói.."\õ:
Pcblica:do no Diáiio Oiic.ia! de 20 de julhó
d8 1944 .......................... - . . . . . . . . . . . . . . . .
16.092 - :SDUi:AÇAO Decreto de 17 de ji.!1ho de 1944 I<::·rtingue cal-gos excedentes - Publicado no Diário Oficial
de 19 de juiho de 1944 .......... :. . . . . . . . . . . . . . . .
16.093 -

153

155

156

TRABALHO Decreto de 18 de julho de 1944 Revoga o decreto que concedeu à sccied:;,ode anôn:i.ma
'I'n.:.nsocean:i.c Traeiing Cornpany a:utorização,p~xao funcion~r
nE'l República e CS!OJSa a respectivz: Ca:tta - PublicG.odo no
Di6.r:io Oficial de 20 de julho de 1944 ..... , , . , , .. , . . .

156
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16.094- TRABALHO Decreto de 18 de julho de. 1944 Concede à sociedade <l'nÔnima· The Timken Roller Bearing Company of South América autorização para funcionar
n~ República Publicado no Diário ·Oficial ãe 22 de
julho de 1944......................................

16.095 -

157

TRP..BALHO Decreto de 18 de julho de 1944 . . .:. . .
Concede à Nayegz.ção Paraná Santa. Catarina• Sociedade'
An_ônirna autorização para continuar ::.• funcionar como
emp!·êsa- de navegr:N:;:ão de cabotagem, de acôrdo com • o
que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 194·0 -·Publicado no ·Diário Oficia.! de 24 de
julho de 1944 .... , ... , ..... ·.............. , . . . . . . . . .

158

16.096 -T-RABALHO Decreto de 18 de julho de 1944 Concede à sociedade Navegação . Fluviz.·l do Rio Grande
Limitada autorização para :funcionar como emprêsa de
navegação, de a•côrdo _com o que prescreve o Decreto-lei
n. 0 2. 78~-, de 20 de nOvembro de 1940 - Publicado no
Diário Oficial de 7 ·de agôst6 de' 1944·... . . . . . . . . . . . . .

158

16.097- AGRICULTURA- Decreto de 18 de julho de 1944 o"utol·ga · a , B~la, Sbravati, Granemann & Companhia Li:_
mitad:;:. concessão para o aproveitG:mento progressivo de
energi~ hidráulica de uma quéda dágua situada no rio
Ma·rombas, no 1.0 distrito do município de Curitibanos,
Estado de Santa Cat;;:.rina - Publicado no Di:ir:io Oficial
de 31 de julho de 194-4 ... , .......... , ....... , , . . . . . .

153

16.098 -

16.099

Dec:reto de 18 de julho de 1944- Dá nova denominação
ao Ccl[giõ Municipal de Cruzeiro, no Esta-do de São
Paulo Não fÜi publicado ainda no Diáâo Oficial por
fa!ta de pagamento ..... , ..... , , ...... , , .......... , .

160

TRABALHO Decreto de_ 18 de julho de 1944 Concede U Companhia Comércio e NavBgação G~utorização
para Ccnti.nuar a• ·funcionm como emprê1:a de navegação
de ct-•botagem, de acôrdo· com o que pr9screve o Decreto-'
lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940 PublicG~do
no Diário Oficial de 2-2 de julho de 1944 ...... ,., ,'..

160

16. 1'00 -- GUE-RRA FAZENDA Decreto de 19 de julho
de '1944 - Declara de utilidade pública a desap!'opl·iação
de imóveis, e:n Três Corações, para construção de prédios para r€sidência de oficia-is do 4.0 R. C. D. - Publicado no Diúrio Oficial de 21 de julho de 1944. . . . . . . .

160

.4.GRICUltTU.RA - D8cteto de 19 de julho de 1944 -AJ-!:era o Decret-o n. 0 12.359, de 10 de rn.z.io de 1943 Publicado no Diário Oficial de 22 de julho à8 1944....

161

16.102 -

AGRICULTURA- Decreto de 19 de julho de 1944·l-=?.enova o Decreto n. 0 3.848, de 26 de fo:..·crGiro·de 1942
Publicado n'o Diário Oficial de 22 de julho de 1944

162

10.103 -

AGRICULTURA - Decreto de 19 de julho de 1944 Autoriza ao cidBJdã brasileira Adília G'!.tedes de Oliveira G.•
pesquisa•. argila, feld'spato, caulim e associados no m,nnidpio de Novs.• Iguaçu, do Estado do Rio de Janeiro Publicado no Diáâo Oficiai de 22 ·de julho de 1944 . .-....

162
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AGRICULTURA - Decreto de 19 de julho de 1944 Autoriza a emprêsa de mineração Cia .· Geral de Minas
S. A. a lavrar jazida de ba'tlxit& e associados no município de Poços de Caldas do Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial de 22 de 'julho de 1944.. .

163

16.105- AGRICULTURA- Decreto de 19 de julho de 1944Autoriza o cidadão bmsileiro Ângelo Constâ'ntino Delphino
a pesquisar calcáreo no munidpio ,de Lavras do Estado
de Minas Gere;is - Publicado no Diáâo Oficial de 22 de
julho de Í944 ........................... ; .. ·. . . . . . . •

165

16. 106 -

AGRICULTURA - Decreto de 19 de julho de 1944 Autoriza o cidadão bre.•sileiro Cristóvão Neumsmn a pesquisar cOmbustíveis fósseis sólidos (classe VIII) no "Distrito Federal - Publicado no DiáTio Oficial de 22 de julhode 1944 .................. -.......... ."--:.............

165

16.107 -

AGRICULTURA - Decreto de 19 de julho de 1944 Autoriza o cidadão brasi,leiro Tomás Valentim da Costa a
pesquis8r ouro e dic.•mante no município .de Diamantina,
do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 22 de julho de 1944, ......... , ... , ........... , .. ,

166

16.103 -AGRICULTURA- Decreto de 19 de julhO de 1944Autoriza o cidadã~ brasileiro Mário dOs Reis Meira a pesquisar mica no munidpio de Maracaoni, do Est~do da Bahiá
- Publicado no Diário Oficial de 22 de julho de 1944. .

167

AGRICULTURA - Decreto de 19 de julho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Jo2o Inácio da Cruz a
pesquisar qua~·tzo e associados no ÍmÍnicípio de Diamantina, do Estado de Minas Gerais - PubHcado no Diido
Ofici81 de 22 de julho de 1944, ............. , , . . . .

167

16.110- AGRICULTURA- Decreto de 19 de.julho de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Otávio Monteiro Reis a
pegquisar C<:!rvão minerz.·l· no municíPio de Tietê do Estado de São Paulo - Publicado no Diário Oficial de 22
d7 julho de 1944 .............. , .. , :, ......... , , , . . .

16S

16.109

16.111 -

AGRICULTURA - Decreto De 19 de julho· de 1944 Autoriza o cidadão brasHeiro Carlos Pessoa de rAelo a Pesquisar mármore e associados, nos municípios de Pils.r e
Itaobaiana, do Estado da Pa!'aiba·, e no município de També,
do Estado de Pernambuco - Publicado no Diário Oficial
de 22 de julho de 1944 .. ,, ............. , , , . . . . . . . . .

169

16.112

AGRICULTURA - Decreto de 19 de julho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo de Oliveira Santos a
pesquisar pedras coradas, mie~ e ' associr;.d.o3 r:o mtmicí.pio de Guanh3.es, do Estado de Minas Gerais - Publics.do no Diário Oficia.! de 22 de julho de 1944 ... , , , .. , ,

169

16".113 -

AGRiCULTURA - Decreto de 1~ de julho de 1944 -Autoriza a emprêsa de mí.nera•ção Irrn5os P8ccicacco s.· pesquisar feldspato e associados no município de S:"io Paulo,
do Estado de São Paulo - Publicado no Diário OHci2.l
cl.e 22 de julho de 1944 ... ,,,, ... , .... ,,,.,,.,......

170
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16.114· ....- AGRICULTURA - Decreto de 19 de julho de 1944 Auto:-i:,;a o d.dsdão brasileiro Orestes Colombo Gia..netti a
pesquisar minério de ferro nO municí.pio de .Nova Lima,
do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 22 de julho de 1944.............................

171

AGRICULTURA - Decreto de 19 de julho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Manuel d~ Rosa FiS"lho a
pesquisar mica e associados Ílo município de lVIiradouro,
do Es.tado de Mina.s Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 22 de julho de 1944 ... ." ........................ .

171

16.116 .- AGRICULTURA - Dncreto de 19 de julho de 1944 ,__
Autctiza o ·ci.ds.•d8o brasiieiro Ernesto Júli6 Hegner, a pesquisar quartzo e 2ssocia:dos no município de No~o Cruzeiro, do Estado de Min2s ·Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 22 de julho de 1944 ......... ,............

172

16.115

16.117 -

AGRICULTURA - Decrefo de 19 de julho de 1944 Autoriza a cidadã brasileh·a Olga• Freii""e Leite e Oitidca a
pesquisar minério de mangomês e :xssociados no município de Ouro Preto, do Estado de Minas Gerais Pu~
'bljca:do no Diário Oficia.! de 22 de julho de 1944........

173

AGRICULTURA --.:. Decreto de· 19 f~ julho de 1944 Autodzz., o cidadã~ brasileiro Salvador Priolli Júnior a
pesql!iss.r minério de mamganês e associados no município
de .D. Silvério, do Estado de Minas Gerais - Publicado
~o Diiírio Oficial de 22 de julho de 1944 ......... ,....

173

AGRICULTURA - Decrato cie 19 de julho de 1944 Autoriza a cid&dã bra.sileir.a l\tlmi.a Dolores da MatE! Vidig&l
a pe.::quisar qu2rtzo ::to município de Dimmmtina, do Estc·d.o de Minas Gerais -- Publicado no Diáâo Oficial do.
22 de julho de 1944...............................

174

16.120 -

AGRICULTURA - Decreto de 19 de julho de 1944-Autor!za o cid8.dão brasileiro Alexand::& Sicitümo Júnior, a
-pesquisar- calcáreo, argilito, e associados no município d9
C21pão Bonito, do Estado de São Paulo - Publicado nO
Diá"!"io Oíicial de 22 de julho de 1944 .... ,...........

175

16.121 -

AGRICULTURA - Decreto de 19 de julho de 1944 - .
Autoriza o cidadão hrasi!~iro Luís Honold Reis a pesquisar ca1vão minc1·d no município de Tietê. elo Estado
de São Paulo Pt.:blicado no Diário Oficia.! de 22 de
julho de 1944 ...•.......... : .......... , . . . . . . . . . . .

176

16. 122 -

AGRICULTURA ,__ IDecrc~o de 19 de julho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro ]o:oé Gentil Neto 8 pesquis~r
diam2nte e caÜJ.Dnaclo no município de ·r..a:arabá, do Est2do do P2ró. PubliCs..do no Diário Oficiai de 22 de
julho de 194·4 ................ 1.....................

176

16.123 -
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I'..-'fARINHA Decreto de 26 de julho de 1944
Extingue cargos exc00ente3 - Publicado no Diário Oficial
de 28 de julho de 1944 ....... , ..... :, . . . . . . . . . . . . . . •

234

16.202 -- AGRICULTURA - Decr0to de 26 de julho de 1944 -AutodzR o cida•dão bi-asileiro Osval-do Rocha M~r«ndtl. a
pesquisar pirita e &ssociadcs no município de Buri, d~
Estado de São Paulo Publicado no Diário Oficial de
29 de julho de 1944 ............ ·....................

234

16.203 -·- AGRICULTURA - Decreto de 26 de julho de 1944 ~
Autoriza o cidaôãn bradleiro Osva-ldo Roch~ Mirand,a, ~
pesquisar pirita> e associados . no municí9io de Buri, do
Estado de São Paulo Publicado no Diário Oficial àe
29 de julho de 1944 ............ _..................

2·35

16.204- AGRICULTURA- Dc~reto de- .26 d~ julho de 1944 .,____
Autoriza o cidadão brad.leiro Jcté Bento Seiberlich a
pasquisa-r ca.ulim, mica e <J.~sociados no município de Juiz
de Fora, do E1>b:..-do de Minas Gerais Publicado na
Diário .Oficial de 29 'de julho- de ·1944........ . . . . . . . .

2·35

16.205

z6

AGRICULTURA- Decreto de
de julho de 1944 ~
Autoriza o cidadão brasileil·o AJ.ex&-ndre Siciliano Júnior a
pesquisar cal-dl:reo, argila- e associa·d.os no munh:ípio de
Capão Bonito, do &trdo cic São Pado Publicado no
Diátio Oficial de 29 de julho dB 19!.l4 ............... -. . ~
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16.206 -

AGRICULT""URA - Decreto de 26 de· j-c;lho de 1944 -Autoriza o cid<>:idão brasileii'o Eli Tavares Pereira a pesqui.s<J·r mica e a~sociados no município de Eugenópolis,
do Estado de Minas Gemis - Publicado no Diário Qiic'ial
de 29 de julho de 1944., .......... ,., ... , .... ,,..

237

1.6.207 .......... AGRICULTURA- Decreto de 26 de julhO de 19-'~4.
Retifica ,o .2rt. 1.0 do Decr;-eto n.0 14.123, de 1-12·4·3,
referent.:? à autoriz:::.ção de pe~.qui.sa· de minédo d~ cromo
ca.ncedida. a José Saturnino Sobrinho no. munidpio de
Campo Formoso, do Estado drt Bahia' Public&do no
Diário Oficial de 23 de julho de 1944. . . . . . . . . . . . . .

237

16.208 -

Decreto de 25 de ju1ho de 1944 Autcriza o cidadão brasileiro Jorge Alves de Lima a pesquisar carvão mineral no municf:i)io de São Jerônim<>-, do
Ests.do do Rio Grande do S'u1 -- Public<~do no Diário
Oficial de 29 de julho de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238

16.2C9

AGRICULTURA- Dec-reto de 26 de ju1ho de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Jamilo Ch:ler a pe"s-c!uis3r
minérios de ferro e de mang<mês :r.o município de Brumadinho, do Estado de Minas Gerais Publi.~eado no
Diário Oiici.a.1 de 29 de julho de 1944 ............ , . . .

239

16.210

AGRICULTURA -

~-AGRICULTURA-

16.211-

Decreto de 26 cle julho de 1944· --Autoriza- o cidadão brasileho Pecim Giselaar Chermont
de Miranda a pesq1;isaor quartzo e água marinhn no munidpio de Itambacuri, do Est:><do de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de 29 de julho de 1944......

239

AGRICULTURA~

Decreto._ de 25 de julho de l94t:- .,-Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Assis Duarte a
pesquisar ouro e associados no municírio de Barão de
Cocais, do EstS>do de ]/Iinas Gerab Publicado no
Diário Oficial de 29 de julho de 1944. ~ . . . . . . . . . . . . . .

240

16.212- JUSTICA- Decr2.to de 26 de julho de 1944- Decret:;)
luto oficial pelo falecimento do Doutor Cbvis Bo;,vi1aqua Publica-do no Diário Oficial de 27 de julho
de -1944 ................... ,.........
...........

241

16.2.13

GUE-RRA - Decreto de 27 de julho de 1944 - Altere
u..-n dispositivo do Decreto n.O 6. 605, de 17 de dezembro de 1940 · - Public2.do no Diário Oficial de
29 de ju!ha de 1944..................... ... . . .

16.214 -FAZENDA- Decreto de 27 de julho de 1944- Autoriza
a firma brsosil-eira Pereira & Ferreir2< a comprar pedras
preciose:s Publicado :no Diário Oficial de 3 de agôsto
de 1944.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.215 -FAZENDA- Decre:o de 27 de julho de .1944 -Auto~
riza o cidadão bl-asileiro Gab-riel Antônio Coelho a comprar
pedrz..::: preciosas·- Publicadó no Di6rio Oficia.! de 3 de
agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.216- FAZENDA- Decreto de 27 de ju!ho de 194",- Auto1iza o cidadão brasileiro Vicente Pereira de V a:scoP..·
celos a comp1·ar pedr'as preciosas - Publicado ~o Diário
Oficial de 3 de :><g0sto de 1944 .. ,..................

241
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16.217- AGRICULTURA- Decreto de 27 de julho de 1944 -·Autoriza <'~ emprêsa de mineração Pigmentos Minerais
Ltda;, a pesquisar baritinD e associados no município d2
Camamú, do E:>tado da Bahia Public:?.<do no Diário
Oficial de 31 de julho de 1944 ..... , ........... , . . .

243

16.213- AGRICULTGRlA-,- Decreto de 27 de julho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro José Valéria ele Som><!, a
pe:;quisa1." c~lcáreo, no municinio de Arcos, do Estado de
1'v'Hn2-s Gerais P~blicado ~o Di:iri"o Oficial de 31 de
julho de 1944 .... , ............ , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244

16.219

AGRICULTURA - Decreto do 27 de julho de 1944 Autoriz3. o cid::;:dão brasileiro Paulo .Pavie a pesquisar
qt1artzo 1110 município de Itamarandiba, do Estado de
Minz.:s Gerais Publiw;io no Dihio Oficia-z de 31 de
julho de 1944 .................. "._................. . .

244

16.220- AGRICULTURA- Decreto de 27 de julho de 1944Autoriza o cidacl8o brasilGiro Milton de Almeida Borem,
01 pesquis8.r gus.rtza e associados no mUnicípio de Bot:aiúva, do Estado de Minas Gerô.'is - Publicado no Diário
Oficial dB 31 de julho de 1944 ........... ·...........

245

16.221 -

AGRICUL'I'URA- Decreto de 27 de julho de 1944Autoriza os ddadãos brasileiros Sérvuló Pereira de
Araújo e João Galdino· de Alencar a pesquisz.•r minério de
ouro no município de Currais Novos, do Estz..do, do Rio
Grande do Norte - Publicado ho Diário Oficial dEl 31 de
julho de 1944 ........ , ........ ,· ...... , ........ , . . . .

246

115.222

AGRICULTURA - Dec:reto de 27 de julho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Angelo Francisco Nigm a
pesquisar caoulim no município de Campo Largo, do Est:::.<Cio do Paraná --: Publicado no Diário Oficial de 31
de julho de 1944 ... , ... , ....... , , . , , .. : ..... , , , . , ,

247

16.223 -

AGRICULTURA Decreto de 27 de julho de 1944
Autoriza o cidadão brasifeiro Adolfo Cardoso Aires a
pesquisar .cromita e Z.'Ssodados no município ·de Piui,
do Estado d8 Minas Gerais -Publicado no Diário Oficial
de 31 de julho de 1944.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247

16.224 --AGRICULTURA- Decreto de 27 de julho de 1944Autoriza o cidadão bn::.si.leiro Agostinho de Sous.a Oliveira
a pe~-quis::::.•r quartzo e assocü:.•1os no ·mnn!cíp:io de G::-ão
Mogol, do E~tado de Minas Gerais Publicado no
Diário Oficial de 31 de julho de 1944 ... , ....... ,...

248

16.225- AGRICULTURA- Decreto de 27 de julho de 1944Autoriza a emprês~ de mit'.eração M.s.gnesita S, A, a
pesquiss.<r mag:nesita, talco e associados no município de
Bom Jesus dos Meir<'!s, do Estado da Bs.·hia - Publicado
no Di.ário Oficial de -31 de julho de 1944 ........ ,,,.

249

16.226- AGRICULTURA___: Dec:teto dEl 27 de julho de 1944Autoriza o cidadão bméiileil."o Evaristo Baggio a pesquisb.<r caulirn e associ.sdos no município de CampO Largo,
do Estado do Pa:raná P~.<blicado no Diár-io Oiiciai de
31 de julho de 1944.................................

249
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16.227 -

AGRICULTURA -- Decreto de 27 de julho de 1944 Autoriza o cid:1dão bra-sileiro Antônio dos Santos Ferraz
a pesquisar mie~ e -s.•ssociados- no município de :rviacarani,
do Estado da Bahia Pu:blic<:do no DUrio Oficial de
31 de julho de 1944....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

AGRTCUL'1"'URA . - Decrato de -27 de julho de 1944 Autoriza o ddz..·dão brasileiro Jaime Saldanhr.• da Gama
Frota a pzsquisa:r fosfatos alumirws0s, latr~:rita e .2s~otiados
no município de Turir.•ssú, do Estado do Maranhõo - Publicado no Diário Oficia.l de 31 de julho de 1944......

25.1

J6.229- AGRICULTURA- Decreto de 27 de julho.de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro José Ms·rtinho de Jesus, a
pesquisar calcá:reo e assodados no município de Cena
Azul, do Estado do Pan:má --= Publicado no Diário Oficial
de 31 de julho de 1944.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

16.228

~

16.·230

AGRICULTUR1->\ - Decreto de 27 de julho de 1944 Autoriza a cidadã brz.,sileira Ema Hugette d' Aboim Ingl&s
a pesquisar fl?,ica no município de Governador Valada-res,
do Estz!do de Minas Gerais Publicado no Diário
Oficial de 31 de julho de 1944................... .. . .

252

AGRICULTURA - Decreto de 27 de julho de 1944 Autoriza. o cid2.dão brasileiro Acioli de Oliveira Estev9s a
pe3quisar mica e associados, no município de Sapucaia,
do Estado do Rio de Janeiro Publics.'Cio ~ no Diário
_Oiicú:~l de 31 de julho de 1944 .................... ·....

253

16.232 -AGRICULTURA- Decreto de 27 de julho de 1944Autoriza o cidadão brasilei.·ro Armando Alves Hortl?! a pesquiser di<:mante e associados no município de Diamz..<ntina,
do Estado de Minas G€-rais - Publicado no Diário Oficial
de 31 de {iulho de 1944 ................... :'·........

254

16.231 -

lb. 233 -

AGRICULTURA - Decr-eto de 27 de julho de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Plácido Cavs.>Ssin a pesquisar
calcáreo- e associados no ·município de Colombo, do Es~
tado do Pamná Publicado no Diário Oficial de
31 de julho de 1944 ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

254

AGRICUL~URA Decreto de 27 de julho· de 1944 Autoriza o cidadão ·brasileiro João Johnsson E,• pesquisar
cakáreÓ e ass!Jciados no município d'e Cerro Azul, do
Estado do Paraná - Publicado no Diário Oficial de 31
&~ julho de 1944 ............. ·.................... . . .

255

16.235

AGRICULTURA - Decreto de 27 ele julho de 1944 -A~!torizÇ) o cidadão brasileiro Moisés Lupion de Troya a
pesquisai-- carvão mineral e associados no município de
Tomazina, do Estado do Paraná - Publicado no Di'i$rio
Oficial de -31 de julho de 1944 .....................•

256

16.236 -

AGRICULTURA - Decreto de 27 de julho de 1944 -·Autoriza o cidadão brasileiro Lz.fayette Herinínio de
Freitas a pesquisar c<1.ulim no município de Mogí das
Cruzes, do Estado de São Paulo - Publicado no Diáric'
Oficial de 31 d9 julho de 1944·... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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16.237 -

AGR~CUL'I'URA- Autoriz~

o cidlXdão brasileiro Antônil.>
de Andr<i!de Filho a pesquisar mica e assOciados, no mu~
nidpio de Itambé, do Estado da Bahia Publicado t"lu
Diário Oficial de 31 de julho de 1944..............
16.238 -·AG-P.,.ICULTURA- Decr·eto de 27 de julho de 1944 -AutoTiza o cidadão brasileiro Alexandre Siciliano Júnior a
pesquisar calcáreo, arrgi!a e associados, no município de
Itapeva, do Estndo de São Paulo - Publicado no Dtário
Oficid de 31 de julho de 1944\ .. , .................. "
16.239- AGRICULTURA- Decreto de 27 de julho de 1944 Autoriza o cida:dão br2silei!-o Antônio Parolin Júnior a
pesquisar quartzo, feldsps.to e associadoS no município de
Campo Largo, do Estado do Paraná - Public2do no Diário
Oficial de 31 de julho de 1944 .... , . . . . . . . . . . . . . . . .
16.240 _, AGRICULTURA - Decreto de 27 de jttlho de' 1944 Autoriza o cidz.odão brasileiro Ataliba I>A:artins Crespo, n
pesquisar feldspato, quartzo e associados no município de
Niterói, do Estado do Rio de Janeiro Publicado no
Diário Oficial de 31 de julho de 1944..............

16.241

Decreto de 27 de julho de 1944
Autorizs, o cidadão brasileiro João Bailongue a pesquisfit mica no município de Ervátia, do Estado de Mina~
Gerais Publicado no Diário ·Oficial de 31 de julho
de 1944................. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.242- AGRICULTURA -Decreto de 27 de julho de 1944-Autoriza o cidadão brasileiro João Bailongue a pesquisar
mica no município de Ervália<, do Estado de I1A:inas
Gerais PublicadO\ no Diário Oficial de 31 de julho

16.244

16.245

16.246

258

259

259

AGRICULTURA -

de
16,243 -
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1944 .... , .... , , , ... , ........... , . , . , ....... , , , ,

GUERRA De 2 d8e julho de 1944 Inclui no
Quadro Especial de Oficiais na Reserva de 2.a classe do
Exército membros da Justiça Militar junto ?f> Fôr·ça Expedicionária Brasileirz.• Publica-do no Diário Oficiai de
31 de julho de 1944 Retficado no -Diário Oficialde 16 de 2gÔsto de 1944.. ..... ......................
AGRICULTURA - Decreto de 28 de julho de 1944 Au1;oriza a Companhia Sul Mineira de Eletricidade a instula.r um novo grupo turbin::.o-gerador, de 1.300 kva,
na usina da Prefeitura de Poços de Caldas, município de
igual nom9, Est~do de MinEis Gerais Publicad·o no
Diário Diicial de 3 de agôsto de 1944 ............. .

AGRICULTURA - Decreto de 28 de julho de 1944 Outorga concessão a Raimundo de Vascancelos para aproveitamento de energia hidráulica de um desnível existente mo córrego Piri,rica•, no dist·rito de Pedro de Toledo,
munid:pio de Prs.<inha, no Estado de São Paulo PuÍJlic&.do nQ Di&.rio Oficial de 5 de agôs.to de 1944 ..... .
AGRICULTURA - Decreto de 28 àe julho d-e 1944 Dá nova redação ao art. 1.0 do Decreto n. 0 10.813, de
13 de novembro de 1942, que outorgou a Siqueira Meirebs, Junqueira
CompS~nhia concessão para a?roveitamento de energia hidráulica Publicado no Diário
Oficia.~ de 7 de agôsto de 1944 ..................... .
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16.247 -

EXTERIOR -Decreto de 31 de julho de 1944 - Cria
o Consulado Geral do Br8<Sil em Roma Publicado no
Di2rio Oficial de 2 de z.<gôsto de 1944 .. , . , , , , , , . . . . . .

16.248 -

FAZENDA Decreto de 31 de julho de 194 4 - Dá
nova redação aos arts. 7, 0 e 8. 0 C: o Re&imento d2 J. A.
L. E. Publicado no Diário bticial de 2 de agôsto

de

1944...........................................

265

266

16,249 -

Decreto de 31 de julho de 1944 - Aprova
orçamento ps1ra obras e z..parelhamento da Estr.%:la de
Ferro Dona Teresa Cristina Publicado no Diário Oficial de 2 de ngôsto de 1944., . , ....... , . , , , , , . , , . , . .

2ü7

16.250

FAZENDA Decreto de 31 de julho de 1944 Inclui
.nos efeitos do. Decretolei n. 0 4.166, de 11 de março de
1942, a pessoa que menciona e dá outms providências Publicado no Diária Ofiçial de 2 de agôsto de 1944 ..... .

268

16.251

AGRICULTURA - DeCreto de 31 de julho de 1944 Transforma função- na Tabela Numérica Ordinári« de
Extranumeráriomensr;:dista da Divisão de Terras e Colonização, do Deps.<rtal'n_ento Nacional da Produção Vegetal,
do Ministério da Agricultura Publicado no Diário
Ofici'al de 2 de agôsto de 1944 .. , , ........... , . . . . . .

268

16.252 -

VIAÇAO :-- Decreto de 31 de julho de 1944 - Aprova
projeto e orça•mento para o quarto trecho da ligação Ferl·oviárb JMquim Murtinho à Fazenda MO-nte Alegre, na
Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina Publicado no
Diário Oficial de 2 de agôsto de 1944 ..... , ... , .. , .. ,

269

16. 253 -

.,.-l!AÇÃO - Decreto de 31 de julho de 1944 - Aprova
'f'!'Oje~o e -orçamento p:.>1ra obras no pôrto de Santos Publicado no Diário Oficial de 9 de agôsto de 1944.-... ,,

269

16.254

VIAÇÃO -

VIAÇÃO- Decr·cto de 31 de julho de 1944- Aprova
nova denominação adotada pela "Rádio Clube de Piracicabs..'' Publicado no Diário Oficial de 14 de agôsto

de

1944...........................................

269

16.255'- VIAÇÃO -

Decreto de 1 de agôst-o de 1944 - Suprime
cargo:;. extintos Publicado no Diá-do Oficiai àe 3 de
agôsto de 1944, .. , ..... ,,,,,.,..... .. . . . . . . . . . . . . . . .

270

VIAÇÃO - Decreto de 1 de aogêsto de 1944 - Suprime
'ca:i'gos extintos Publicado no Diário Oficiai de 3 de
agôsto de 1944., .. ,, ...... , .. ,.,,,,,,.,,.,........

270.

VIAÇÃO -Decreto de 1 de agôsto de 1944 - Suprime
cargo exi~nto PublicQdo no Diário Oficial de 3 de
E!gÔsto de 1944 .. , .. '...... ,.,,,,,,,,.. . . . . . . . . . . . . . .

271

16. 258

VIAÇÃO - Decreto de 1 de agôsto de 1944 - Suprime
c;}rgo extinto Publicado no Diário Oficial de 3 de
a•gÔsto de 1944 .. ,,,, .. ,,,,, .......... ,.,,,,,.........

271

16,259

VIAÇÃO - Decreto de 1 de agôsto de 1944 - Suprime
cargos extintos Publicado no Diário Oficial de 3 de
agôsto de 1944 .... ,,,,,,,,, .. , ........ , ..'.,,,,,,,.,.

271

16.256 -

16.257 -
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16.260 -

VIAÇÃO - Dec.reto de 1 de agôsto de 1944 - Suprime
cargos extintos Publicado no Diário Oficial de 3 de
agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

272

16.261 -JUSTIÇA- Decreto de 1 de agôsto de 1944 - Suprime
cargos extintos Publicado no DiáriO Oficial de 3 de
agôsto de 1944 ......•..........••..... -........ , . . . .

272

16.262 -JUSTIÇA- Decreto de 1 de agôsto de 1944 - Suprime
cargos extintos -:- Publicado nO Diário' Oficial de 3 de
agôsto de 1944 Republicado no Diário Oficial de 23
de :;,.gÔsto de 1944 .... , ................. , . . . . . . . . . . .

16.263

16.264 -

16.265 -

16.2f?6

16.267

16.268 -

16.269 -

16.270 -

JUSTIÇA- Decreto de 1 de agôsto de 1944- Suprime
cargos extintos Publicado no !Jiário Oficial de 3 de
agôsto de 1944 ... , ... , ............. , .. ,. , , , . . . . . . . . . .
JUSTIÇA - Decreto de 1 de agôsto' de 1944 - Suprime
cargos extintos PUblicado no_ Diário Oficial de 3 de
agôsto de 1944.....................................
JUSTIÇA - Decreto de 1 de agôsto de 1944- Suprime
cargos extintos Publicado no Diário Oficial de 3 de
agôsto de 1944.....................................
JUSTIÇA- Decreto de 1 de agôsto de 1944- Suprime
cargos extintos Publicado 110 Diário Oficial de 3 de
agôsto de 1944 ................ ·.·...................
JUSTIÇA- Decreto de I-de agôsto de 194 4-- Suprime
cargos extintos Publica-do no Diário Oficial de 3 de
agsto de 1944 ....... , •................. , . . . . . . . . . . .
JUSTIÇA- Decreto de 1 de agsto de 1944 - Suprime
cargos extintos ,...,...... Publicad~ no Diário Oficial de 3 de
agsto de 1944 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : . . . . . .
JUSTIÇA - Decreto de 1 de agôsto de 194 4- Suprime
c::.-'.rgos extintos Publicado no Diário Oficial dé 3 de
agôsto de 1944 .................................. ; .
JUSTIÇA - Decreto de 1 de sgôsto de 1944 - Suprime.
cargos eJ..1:intos Publicado no Diário Oficial de 3 de
agôsto de 1944.....................................

JUSTIÇA- Decreto de 1 de agôsto de 1944- Suprime
cargos extintos ,__ Publicado no Diário Oficial de 3 de
agôSto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.272 - EDUCAÇÃO - Decreto de 1 de agôsto de 1944 - Dá
nova denominação ao Colégio B~eta Neves, com sede em
Ouro Preto - Não foi publicado ~inda no Diário Oficial
'POr falta de pagamerito ........................•.....
16.273
JUSTIÇA - Decreto de 2 de agôsto de 1944 Dá
nova redação ao ps.'tágrafo :único do art. 85 do Regim~nto do D.A.S.P. aprovado pelo Decreto n. 0 11.101 Publicado no Diárir;> ·Oficial de 4· de agôsto de '1944....
16.274- AGRICULTURA- Decreto de 2 de -agôsto de 1944Autoriza a cidadã brasileira Delfim.• Maria de Freitas a
pesquisar miz:térios de ferro. manganês, qua-rtzo e associados
no município de Congonhas do Campo, do Estado de Minas
Gen:..is Publicado no Diário Oficial de 4 de agôsto
de 1944 .•............................. :. . . . . . . . . . . .

273

273

273
274

274

275

275

275
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16.275 -

AGRICU.h._TlJRA - Decreto de 2 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro José Alfeu de Castro, a
pesquisar minério de ouro, tantaHta, cessiterita e associados
no município de São João del Rei, do Estado de ~.1inas
Gera·is Publicado no Diário Oficial de 4 de agósto

de 1944 ........................ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

16.276 -

AGRJCULTURA - Decreto de 2 de agôsto de .1944 Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Alves de Lima a pesquisar carvão mineral, no município de São Jerônimo, do
Kstado do Rio Grande do Sui ~ Publicado no Diár:io
Oficial de 4 .de ~ôsto de 1944 ........... ." .......·...

279

AGRICULTURA - Decreto de 2 de agôs.to de 19471- Autoriza< a Companhia Industrial de MinerBção e Obras a
pesquisar carvão mineral no município de Tietê, do Estado
de São Paulo Publicado no Diário Oficial de 4 de
agôsto de 1944 .................................... ,

279

16.278- AJGRICULTURA- Decreto de 2 de agôsto de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Cândido Ferreira de Camargo ~ pesquisar minério de ferro e associados .no município de Campina<S, do Estado de São Paulo Publicado no Diário Oficial de 4 de agôsto de 1944. . . . . . . . . .

280

16.277 -

16.279 -

AGRICULTURA._ Decreto de 2 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Hugo Freire de Carvalho a
pesqúis.;.•r feldspato e associados no município de São
Pa•ulo, do Estado de São Paulo Publicado. no Diário
Oficial de 4 -de agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281

16.280 -

AGRICULTURA - Decreto de 2 de agôsto de 1944 Autor:l.za os cidadãos "brasileiros- Francisco de Vasconcelos
Viana e Renato Sgffi'bi a pesquisar quartzd no município
de Paraopeba, do Estado de Minas Gerais - Publicado no
Diário. Oficial de 4 de ag6sto de 1944 ........ , ... , , . , •

282

16.281 -

AGRICULTURA- Decreto -de 2 de agôsto de 1944.Autoriza o cid.;.odão ··brasileiro J o5o BarretO a pesquisar
amianto e associados no município"de Barão do Rio Br::)nco,
do Estado de Minas Gerais - Publi~ado no Diário Oficial
de 4 de agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282

16.282

AGRICULTURA - Decreto de 2 de agôsto de 1944 Autorizs• o cidadão brasileiro. Pedro Duarte a pesqui!lar
quartzo e associados no município de Diamantina, do Estado de Minas Gerais ~ Publicado no Diário Oficial de
4 ·de agôsto de 1944 ....... ,., .. , .......... ." ....... .

283

16.283

AGRICULTURA - Decreto de 2 de s•gÔsto de 1944 AIJtoriz~ o cid"dão brasileiro Francisco Mário Figueiredo
Bittencourt a pesquisar mica e associados nos municípios
de It:;;,ombé e Macarani; do Estado da Bahia - Publicadb
no Diá.rio Oficial de 4 de agôsto de 1944. , ... , , .. ~ , •

284

16.284

AGRICULTURA - Decreto de 2 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Pinheiro Dias a pesquisar diatomita no município de Campos, do Estado do
Rio de Janeiro - Publicado no Diário Oficia"l de 4 de
agôsto de 1944 ............•....................•...

285
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16.285- AGRICULTURA- Decreto de 2 de agôsto de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Pinheiro Dias a
pesquisar diatomit~ no município de Campos, do Estado
do Rio de J;;.oaeiro - Publicado no Diário Oficit:d d~ 4 de
2gôsto de 1944 ................•... , . , . . .
. ..... , . .

285'

16.286- AGRICULTURA- Decreto de 2 de 5•gÔsto de 1944Autoriza a Companhia l\1ineração Picuí S. A. a pesquise>r
quartzo, "Cclumbita, berito scheelit<J., minél"ios ele estanho
e bismuto e associsdos, no município de Picuí, ·do Estado
à&> Paraíba - Publicado no Diário Oficial de 4 de agôsto
de 1944 ......... ;.................................

286

16.287- _4_GRICULTURA- Decreto de 2 de agôsto de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Francisco Junqueira
Neto z.• pesquisar mica e associados no município de Bom
JeSt;:s do Galho, do Estado de Minas Gemis - Publicado
.no Diário Oficial de 4 de z:gôsto de 1944 .. , .. , .. , . . .

2'87

16.288- AGRICULTURA- Decreto de 2 de agôsto de 1944 ,.Autoriza o cidadão. b1·asileiro José de Campos Pais a pesquisz.•r argilSJ refratá.-ia e associs:d-os no município de São
João da Barm, do Estado do Rio de JaTieiro - Publicado
:no Diário Oficial de 4 de agôsto de 1944.,.,, ........ ,
!6.289- AGRICULTURA- Decreto de 2 de a,gôsto. de 1944Autoriza o cidadão brasileiro João BusS<to a pesquisar
calcáreo no município de Colombo, do Estado do Paraná Publicado no Diário Oficiai·de 5 de agôsto de, 1944. . . . . .

16.290

288

288

AGRICULTURA -

Decreto de 2 -de agôsto de 1944 Autoriz~ o dd::d5o brasileiro Prudente Perei:r:;.• Filho a
pesquisar caulim no municípb de Lavras, do Estado de
Minas Gerais · - PUblicado no Diário Oficial de 5 de
~::gôsto de
1944 ................................... .

289

16.291- AGR.T.CULTURA- Decreto de 2 de agôsto de 1944AutorizG.• o cidadão br~osileiro Lafayette Het-m'ínio de Freitas
a pesquisar c:aulim no munidpio de J\1ogi das Cruzes,
do Estado ·de São Paulo Publicado no Diário Oficial
de 5 de sgôsto de 1944. , .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289

16.292- AGRICULTURA- Decreto de 2 de agôsto de 1944Autoriza o dd<1odão bmsileiro Alberto Quatrini Bia-nchi
a pe~qtti<sru mb.érios de ouro, cobre e antimônio no m,unicípio de Ouro Preto, do Estado de l\'!inas Gerai3 Ptiblicado no Diáâo Oficia! de 5 de agôsto de 1944 .. ,.....

290

16.293 -

AGRICULTUl:::..A -'- De-:::reto rle 2 de agôsto de 1944 Altem o Decreto n.0 14. 782,. de 15 de fe-,,crdro de 1944

291

16.294 -

AGRICULTURA - Decreto de 2 de agôsto de 1944 -'Concede à Cr,•::-borlifera Uniãc Ltda. autorização para
funcionar .como e::nprêsa de mineração Publicado no
Di&jo Oiicbl de 12 de agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . .

292

16.295- AGRICULTURA- Deereto de 2 de z.,gôsto de 1944Declara sem eíeí.to o Decreto n. 0 10.596, de 7 de outubro
de 1942 Publicado no Diário Otici<Jl de 4 de agôsto
de 1944 .........· ....................... :..........

292

ATOS DO PODER EXECUTIVO

XXXIII
Págs,

16.296 -

AGRIÇULTURA - Decreto de 4 de agôsto de 1944 Outorgao G.< Guilherme Guinle concessão para aproveitamento 'da energia hidráulica! da cachoeira Conde d'Edu,
no rio Paquequer, ·,no distrito de· Sumidouro, município
· de igual nome, Estado do Rio de Janeiro Publicado
no Diário Oiicicl de 9 de setembro de 1944. . . . . . . . . . . .

293

16.297

VIAÇÃO - D~creto de 7 de BgÔsto ·de 1944 - Dispõe
sôb.-e cessão de bens rnóv~is Publicado no Diário
Oficial de 9 de ~gôsto de 1944 .................... .

295

16.298 -

VIAÇÃO - Decreto de 7 de agôsto de 1944 - Aprova
projeto e crçainento de 34 km do mmal rodoviário Curema
São Bento Publicado no Diárlo Oficial de 9 de
agôsto de 1944.................... , ......... ' ....... .

296

16.299 -

VIAÇÃO - Decreto de 7 de agôsto de 1944 - Aprova
projeto e orçamento' dos canais principais de irrig~ção do
açude público ''Santo AntÔnio de Russas" Publicado
no Diário Oficial de 9 de agÔ'sto de 1944 ..... , . , . . . .

296

16,300 -

VIAÇÃO - Decreto de 7 de agôsto de 1944 - Aprova
novo orçamento. para construção ds.• rede dEi irriga:çã'o do
àçude· público "SObral" Publicado no Diário Oficial
de 9 de agôsto de 1944.............................

296

16.301

VIAÇÃO - Decreto de 7 de ag6sto de 1944 - AProva
projeto e orçamento p8!ra execução de serviços complementares na Rêde de Vis.<Ção Paraná-Santa Catarina· Publicado- no Diário Oficial de 9 de agôsto de 1944. . . .

297

16.302 ~ VIAÇÃO - Decreto de 7 de agôsto de 1944 - Aprova
novo orçamento para obrs.•s de construção da. ponte sôbre
o rio Banabuiú Publicado no. Diário Oficial de
9 de outubro de 1944., ... ,'.........................

297

16.303 -

EDUCAÇÃO Decreto de 7 de agôsto de 1944 Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial
de · 9 de agôsto de 1944......................... .

298

-16.304 -

AGRICULTURA - J?ecreto ·de 7 de agôsto de 1944 Substitui, no Departamento Ns.•cional da Produção Mineral do Ministério da Ag-ricultura, as Taobebs Numéricas, Ordinária e Suplemcmtar de E:Y..tranumerário-mensalista da Diretori~ Gera·l, pelas da Seção de Quartzo e
da Seção de Administração, e dá outras providências Publicado no Diário Oficial de 9 de agôsto de 1944 ... ,..

298

16.305 -

AGRICULTURA - Decreto de 7 de agôsta de 1944 Dá novô.' redaçãO ao ~::-t. 1.0 do Decreto n, 0 12.273,
de 16 de abril de 1943, que outorgou· concessão a Fábricas de Unidas de Tecidos, Rendas e Bordados, S.A.,
para aproveitamento progressivo de energia hid.ráulicô.'
- Publicado no Diário Oficial ~e 9 de a-g:ôsto de 1944

303

TRABALHO Decreto de 8 de agôsto de 1944 ~
Aprova os e'statutos da Companhia Seguradora Indústria e
Comércio· Terrestres e Marítimos - Publicado no Diário
Oficial de 1 de setembro de 1.944.,.,.,., .. ,', •· .. -... ,.

303

16.306
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AERONÁUTICA - Decreto àe 9 de ~gôsto de 1944 Altera a Tabela Numérica Ordinárii.- de · Extranumerário-mens-alista do Serviço Técnico da Aeronáutica, do
Ministério da Aeronáutica, e dá outras providêncbs Publicado no Diário Oficial de 11 de agôsto de 1944. , . .

304

16.308 -

JUSTIÇA- Decretb de 9 de ag6sto de 194 4- Suprime
cargos extintos - Publicado no D.iário Oficial de 11 de
agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308

16.309 -

AGRICULTURA - Dec!"zto de 9 de agôsto de 1944 Retifica o art, 1. 0 do Decreto n. 0 13, 654, de 22 de

16.307 -

outubro. de .1943 -

ag8Sto

de

Publics.•do no Dihio Oficial de 11 de

1944. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308

16.310- AGRICULTURA- Decreto de 9 de agôsto de 1944 Declarlô..• sem efeito o Decreto n. 0 12. 623, de 17 de junho
de 1943 · ~ Publicado no Diário Oficial de 11 dea a-gôsto

de 1944.................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 Declara .sem €feito o Decreto n.0 15.542 de 10 de maio
de 1944 - Publicado no Diário Oficial de 11 de· aogôsto
de 1944 ............... '·· ......................... .

309

16.3.12- AGRICULTURA- Decreto de 9 de agôsto de 1944 -·
Declarao caduco o Decl-eto -n.0 9. 880 de 7 de julho
de 1942 - Publicado no Diário Oficial de 11 de agôsto
de 1944...........................................

310

16.313 -

AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 Outorga a Stahlke Irmãos, com sede em Apucamnã,
município de Londrina, Estado do Paraná, concessão poca
aproveitamento da energia hidráulic<i! do Salto de Apucaraninha, situado no rio Apuc81raninha, no m~smo município ~ Publicado no Diário Oficial de 31 de agôsto
de 1944 ................................. :. . . . . . . . .

310

1·6.314

AGR!.tULTURA -- Decre!::Yde 9 de a·?;Ôsto de 1944Concede à Companhia Cimento Portland Paraná, Sociedade An_ônim&-, autorizaç_ão para funcionar ccmo emprêsá
de Mineração Publicado no Diário Oíicial de 18 de
agôsto de. 1944: ........ , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,12

16.315- AGRICULTURA- Decreto de 9 de agôsto de 1944Concede à Indústria Reunidas Ibirité Sociedade Anônima, autorização pnra fun.cionar como ·emprês:::.< de l'vfineração - Publica<do no. Diáâo Oficial de 18 de agôsto
de 1944 ............ _...............................

312

16.311

16.315 -

AGRICULTURA - [}ecreto de 9 dé agôsto de 1944 ...._
Concede à Indústria Re{midas Ibirité Sociedade Anô~
niffia :>.'utorizacão para funcionar como emprêsa de mineração - P~blicado no Diário Oficial de 17 de agôsto
de 1944............ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313

16.316

AGRICULTURA Concede E"UtCüização
energia hidráulica à
Publicado no Diário

313

Decreto de 9 de agôsto de 1944
para funcionar como emprêsa de
Usina• Santa Ga·briela, Limitada Oficial de 22 de agôsto de 1944 ..•
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16.317 -

AGR]CULTURA -Decreto de 9 de agôsto de 1944 Concede à Calcita do Brâsir Ltda. autorização para funcionc;.or como emprêsa de mineração - Publicado no Diário
Oficial de 14 de agôsto de 1944....... . . . . . • • . • . . . .

314

16.318 ,_AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 Concede autorização pa-ra funcionar como emprêsa. de
energia hidráulica à Companhia Luz e Fôrça de Boin
Retiro, Sodedc;.ode Anônima - Publicado no Diário Oficial
de 26 de agôsto de 1944. . • . . . . . • . . . • • . • . . . . . • . . . . . . .

314

16.-319 -

AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 Autorizà ·a emprêsa de mineração Ágtias MineraiS Santa
Cruz Ltda .. a lavrai' ja•zida d·e água minerl no Distrito
Federal Publicado no Diário Oficial de 12 de julho
de 1944 ........ :..................................

315

16.320

AGRICULTURA·- Decreto de 9 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Vitória Burigo a lavrai' jazida
de carvão mineral no município de Urussanga, do Estado
de Santa Cg,tó"rina - Puiblicado no Diário Oficial de 12
de S,.gôsto de 1944 ................................. ,

316

16.321 -AGRICULTURA - Decreto· de 9 de agôsto de 1944 Autoriza a emprêsa de mineração ·Companhia Geral de
Minas S . A, a larvrar jazida de minérios de ma-nganês e
associados no município de Parreiras do Estado de Minas
Gerais Publicado no Diário Oficial de 12 de agôsto
de 1944......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

317

16.322- AGRICULTURA- DecretO de 9 de-agôsto de 1944Aut-orizZ! a cidadã bi;~::;ileira Aurora Martins de Araújo
n lavrar ja-zida de grafita no município de Jequitinhonha,
do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 12 de agôsta: de 1944 ............ , ... , . , . , . , . , . . . .

3'18

16.3-23

16.324 -

15.325 -

16.326-

AG-RICULTURA --Decreto de 9 de agôsto de 19,44 Autoriza• o cidadão-brasileiro Jc.ão José de Sousa Cabml
2 pesquisar minérios de tungstênio e assodado~;:, no munidpio de Brusque, do Estado de. Sa-nta Catarina - Public~do .no Diário-'Oficial de 12 de agôsto de 1944 ..... ,..

319

AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Fausto Nascimento Bit~
tencourt , a pesquisar mármore no município de Cerro
Azul, do Estado do Paraná - PUblicado no Diário Oficial
de 14 de agôsto de 1944 ....................... ,..

319

AGRICULTURA - Decreto de 9 de a.gôsto de 1944 Autoriza os .cidadãos brasileiros Martiniamo José da Mata
e N'elson Alvarenga Viglioni a pesquisar calcáreo n0o
município de Candeia-s, do EStado de M~nas Gerais - .
Publica-do no Diário Oficial de 14 de agôsto de 1!=144....

320

AGR~CULTURA- Decreto de 15.326 de 9 de agôsto
de 1944 Autoiiz'a o cidadão brasileiro Francisco. Loturfa Filho a pesquisar quartzo, feldspato e associa-dos no
município de Socorro,. do Estado de São Paulo - Publicado no Diário 'Oficial de 14 de agôsto d e1944......

321
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16.327 -

AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 194 4Autoriza o cidadão brasileiro Ra·fael de Sandro a pesquisar ;feldspato, caulim e associados no município de
São Pa'lllo, do Estado de São Paulo · - Publicado no
Diário' Oficial de 14 de julho de 1944 ...... , , . , . . . .

322

16.328 -

AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 Autoriza a cidadã ,brasileira Maria de Lourdes Pereira
Nunes Coelho a lavrai' jazida• de mica e associados no
município de Peçnha, do Estado de Minas Gerais -Publicado no Diário Oficial de 12 de a.gôsto de 1944. . . .

322

16.329 -

AGRICULT{JRA __:. Decreto de 9 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão bra•.:;ileiro João Zanotti a pesquisar
quartzo, pedras coradas e associa-dos no ,município de
Itaguaçu, do Estado do Espírito . Sa-nto Pub)icado no
Diário Oficial de 14 de agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . .

3Q3

16. 30 -

AGRICULTURA - Decreto de" 9 de a•gôsto de 1944 Autoriz:i a cid2dã brasileira Maria Gomes das Dôres, a
pesquisar mica, aculim e assocS.idos no município de
Esper@ Feliz, do Estado de Minas Gerais - Publicado no
Diário Oficial de 14 de agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . .

324

AGRICULTURA - Decr.eto· de 9 de a.gôsto de "1944 Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Axez Augusto Sjõstedt
a pesquisar amianto e associados no município de Peçanha
do Estado de Minas Gemis Publicado no Diário
Oficial de 12 de agi)sto d e1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

AGRICULTURA -DeCreto de 9 de agôsto de 1944 ---'
Autorizz.. os cidadãos brasileiros;illreno Coutinho Braz e
Alírio Coutinho Braz- à pesquisar mica e associa-dos no
município de Itaperuna, 'do Estado do Rio de Janeiro Publicado no Diário Oficial de 12 de agôsto de 19.44. . . •

325

16.333

AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 AutorizEi o cida-dão brasileiro Nicola' Fala:belia a pesquisar
talco, amianto e associados no município de Congonhas
do Campo, do Estado de Minas Gerais ,...... Publicado no
Diário Oficial de 12 de agôsto de 1944..............

326

16.334

AGRICULTURA Decreto de 9 de a.gôsto de 1944'
Autorizz.. a emprêsa de mineração Magnesita S. A. a
pesquisar ma:gnesita, talco e -associados no município de
Ba'm. Jesus dos }{[eiras, do Esta•do .da Bahia Publi··
cado :no Diário Oficial de 12 de agôsto de 1944 ..... .

3-2 7

l6.335

AGRICULTURA - Decreto. de 9 de f.·gôsto de 1944 Autoriza o .cidadão brasileiro Sílvio Santos- a pesquisar
espato islândico e associados no município de Lz..goa Ver.:.
melha, do Estado do Rio Gr:om.de do Sul Publicado
no Diário Oficial de 12 de ag?sto de 1944 .........•

327

16.336

AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Fz..rid l\1ansur a pesquisar
quartzo e pedras coradas no município de Baixo Guandu,
do Estado do Espírito Santo- Publicado no Diário Oficie.]
de 12 de agôsto de 1944 ........ -............. _..... ..
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16.337 -

AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 Autoriza o. cidadão biasileiro A. Magalhães Bastos 8!
pesquisar amianto no município de Baependi, do Estado
de Mina.s Gerais - Publicado no Diário Oficial de 12 de
a.gôsto de 1944 .............................. ~ . . . . .

329

AGRICULTURA - Decn3to de 9 de agôsto de 1944 Autoriza: o cid2dão brasileiro Tadeu de Araújo Medeiros. a
pesquisar águas minerais na zona _de Inhaúma, do Distrito Fe_deml Public&odo no DiMio Oficial de 12 de
agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

AGRICULTURA -Decreto de 9 de agôsto de 1944 Autoriza o cida!Óão brasil~irp Augusto Winhaski a pes~
quisar calc~réo e associados no município de Cêrro Azul,
do Estado do Paraná - Publicedo no Diário Oficial de
12 de agôsto de 1944. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .

330

16.340··- AGRICULTURA- Decreto de 9 de agôsto de_ 1944Autoriza o cidadão brasileiro Álvaro Noronha Ribeiro a
pesquisar calcita e a-ssociados no muriicípio de C&rro
Azul, do Estado do' Paraná - Publicado no Diário Oficial
de. 12 de agôsto de 1944\-................ ·............

331

AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Felício do Espírito Santo
Costa, a pesquisar mica, água marinha, pedras coradas e
associados no município de Santa Maria do Sussú, do
Estdo de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial
de 12
agôsto de 1944 .........................•

332

AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 Decreto de '.9· de agôsto de 1944 Autoriza a• cidadã
brasileira Alferina Marçola a pesquisar talco, amianto e
associados no município- de Conceição do Me.•to Dentro,
do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 14 de agôsto de 1944 -'- Publicado no Diário .Oficial
de 14 de agôsto de 1944 .......................... ·.. .

332

AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Mozaott Lopes Coelho a
pesquisar quartzo no município de Cristalina, do Estado
de Goiáz - Publicad.o no Diário Oficial de 14 de agôsto
de· 1944......... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

16.344 -AGRICULTURA - Decreto de 9 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro G6!briel Rabelo de Andrade a pesquisar miné'rio de zircônio no município de Andradas, do- Estado de Minas "Gerais Publicado no
Diário Oficial de 14 de agôsto de 1944 ... :. . . . . . . .

334

16.338 -

16.339 -

16.341

de

16.342

16.343 -

16.345

V,IAÇÃO - Decreto de 10 de- agôst9 de 1944 - Alter2
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria Regional do Amazonas e Acre, do Depa•rt&mento dos· Correios e Telégrafos, do Ministério da
Viação e Ohras "Públicas - Publicado no Diário Oficial
de 12 de agôsto de 1944 .... "/ ................. , ..... .

334
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16.346 -

EDUCAÇÃO Decreto de 10 de. agôsto de 1944 Altera a Tabela Numéric~ Ordinária de Extranumeráriomcnsa•lists,. do Instituto. Nacional de Surdos-Mudos, do Ministério da Educação e Saúde Publicado no Diário
Oficial de 12 de agôsto de 1944 ............... , ... , . . .

EDUCAÇÃO Decreto de lO de agôsto de 1944 Transfere funções para a Tabela' Numérica OrdináÍ-iaJ de
Extr:::mumerário-mensalista da Divisão de Organização Hospitalar, do Ministério. de. Educação e Saúde, e dá outras
providências Publicado no.' Diário Oficial de 12 de
agôsto de 1944 ..... , , ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.348 - AGRICULTURA- Decre."to de 10 de agôsto de 1944 Alterá as ··TRbelas Numéric&•3, Ordinária e Suplementar,
de Extranumerário~menss,.lista do Instituto de Fermenn
tação, do Ministério da Agricultura, e dá out'ras providências -·publicado no Diário Oficial de 14 de agôsto
de 1944 .....................................\.....
16.349- AGRI.ClJLTURA---:- Decreto de 10'de aogôsto de 1944Altera a Tabela Numéric'a Ordinári8! de Extranumerário~mensalista do Serviço de Meteorologia, do Ministério .da Agricultura Publicado no Diáâo Oficial de
12 de agôsto de 1944 ............ ·..................

336

16.347 -

336

337

347

16.350 -

GUE,RRA Decreto de 11 de aogôsto de 1944 Declara de utilidade pública a desapropriação de imóveis
em Uruguaiana, p::.ra ampliação de ·quartel do II/2.0
R . A. D. C. Publicc.do no Diário Oficial de 14
de agôsto de 1944._ ...................... :..........

347

16. 351 -

EDUCAÇÃO · - Decreto de 14 de agôsto de 1944
Transfere funções da Ts,.bela Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensaliSt~ da Faculdade Nacions-1
de
Odontologia para a da Escols.- Nacional de Químic~, do
Ministério da Educação e Saúde PublicadO no Diário
Oficial de 16 de agôsto de 1944 ...... , , ... _. ....... ,

348

16.352

VIAÇÃO Decreto de 14 de agôsto de 1944 Suprime cm-go extinto - Publicado no Diário Oficial de
16 de a•gÔsto de 1944., ............ , •........... , .. , . .

348

16.353 -

VIAÇÃO- Decreto de 14 de agôsto de 1944- Suprime
cargo extinto Publicado no. Diário Oficial de 16 de
agôsto de 1944: .... , ....... , . , .. , ............. , . , , .

348

-16.354 ----. VI~ÇÃO Decreto de 14 de agôsto de 1944 Altera a Ta-bela Numérica Or:dinária de Extr<?.!numerário-mensSllista da Estrada de Ferro Goiaz, dO Ministério da Viação e Obras Públics.•s, e dá outras providências
- Publicado no Diário Oficiai de 16 de agôsto de 194'4. .

349

'V!A.Çii,O Decreto de 14 de agôsto de ~944
Aprova projeto e orçamento para obra.s na. Estrada de
Ferro de Goh•z - Publicado no Diário Oficlai de 16 de
agôsto de 1944 ........ , .. , . , .... , ... , . . . . . . . . . . . . . .

353

1P.356 -EDUCAÇÃO Decretó de 14 de agôsto de 1944 Suprime cargo provisório - Publicado no Diá-rio Oficial
de 16 de agôs~o de 1944 ......•..... ,,, , .............

353

16.-3'55 -
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16.357 -

16.358 16.359 -

16.360 -

16.361 -

16.362 -

16.363

16.364 -

16.365 -

Págs,
EDU CAÇAO Decreto de 14 , de agôsto de 1944
Suprime cocgo extinto - Publicado no Diário Oficie! de
Suprime cz.•rgo extinto - Publicado no Diário Oficial de ... , , , . , ,
16 de agôsto de 1944 ..... '............ , . . . . . . . . . . . .
353
EDUCAÇÃO Decreto de· 14 de agôsto ele 1944 Suprime· cargo extinto - Publicado no Diário Oficial d6

~~ec:~~~ d~ li:c~~~~. ~~ ..1~..~~ -~~à~~-~~-·;~~~·~

Suprime cargo extinto -· Publicado no Diário Oficial de
1.6 de agêsto de 1944· ............................... .
EDUCAÇÃO Decreto de 14 de agôsto de 1944 Exting~e carg·o excedente ·Publicado no Diário Oficial
de 16 de aogôsto de 1944 .. , , ...................... .
ED:UCAÇAO - Decreto de 15 de agPsto de 1944 Cria função -na Tabelz.• Numérica Ordinária de Extranumerátió-mensalista do Colégio Pedro II - Internato, do
Ministério da Educação e Saúde ......._ Publicado rro Diário
Oficial de 17 de agôsto de 1944 .... , .... , ..... , ....
TRABALHO Decreto de 15 de agôsto de 1944 Concede a Vendenbr&.'l"lde & Comp. Ltda. autorização,
para funcionar como emprêsSI de navegação, de acôrdo
com o que prescreve o Decreto n. 0 2. 784,.de· 20 de novembro de 1940 - Publicado no Diário Oficial de 21 de
julho de 1944 ......... , . , , .. , ................. , . , ..
TRABALHO . - Decreto de 15 de s.gôsto de 1944 Concede à A Auxiliadora Companhi.s.• de Seguros Gerais
autorização paraJ funcionar e eprova seus estatutos Publicado no Diário Oficial de 21 de agôsto de 1944 ...

TRABALHO Decreto de 15 de ~gôsto de 1944 Concedé à E. C. de Witt & Comp2ny'' Limited autorização pars. cOnti.riua:r ·a funcion8! na República - Publicado no Diário Oficial de 9 de setembro de 1944, , ....
Decreto de 15 cJ,;: e.~Ôsto de 1944 - Outorga co~lccssão a
Rnjmr:ndo Chiab~li pm·a. conth:n::J.r o a:pzovei.tame!!to de
energ;ia hidráulica,
córrego do mesmo
lada, município de
Santo Não fci

já re;,.lizad'io n9.

c2d:ce~ra

354

355

355

355

356

356

de Lagc:>, no

::tome, situncl:?. no distrito de Serrn Pe.Afonso Cláudio, t!o Estado do E,spfrito
publicado aiuc1a no Di6.rio Oficial por
faita de pagamento ..... , .. , .............. , . . . . . . . . . .

16.366 ,_ AGRICULTURA

354

357

Decreto de 15 de a•gÔsto de 1944 ~utorga G.> C~rneirO & Hamrich, Ltda,, coúcessão para o
a·proveitamenio da energia hidráulica da cachoeira Salto
Reponte, situada no rio .dos Pardos, distrito de Matos
Costa, município de Pôrto União, Esta•do de Santa Catarina ~ Publicad:> no Diário Oficial ele 28 de agôsto

1944...........................................

3'1

EDUCAÇÃO Dec!"eto de 15 de agôsto de 1944 ~
Cria funcão na Tabela NumédcS~ Ordir:.ária de Extranumerário-~ensalista dz.< Escola Nacional ele Químic~, do
Ministér~o da Educação e Saúde, , e dá. outras providênciz.·s Publicado no Diário OficXia.l de. 17 de agôsto
de· 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

359

de
16.367 -
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16.368

~

16.369 -

MARINHA- Decreto de 16 dé agôsto de 1944- Aprova
o Regulamento pam " Concessão d2s Medalhas Navais do
Mérito de Guerra - Publicado no Diário Oficial de 21
de agôsto de 1944 ............ ' .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

359

AGRICULTURA - Decreto de 16 de a.gôsto de 1944 Declara sem efeito o Decreto n. 0 12. 190, de 7 de abril
de · 1943 - Publicado no Diâiio Ofil;jal de 18 de agôsto

de

194+...........................................

363

AGRICULTURA- Decreto de 16 de 2gôSto de 1944 Retificc.! ó Decreto n.0 12 .409, de 12 de maio de 1943 .:..._
Publicado no Diário Oficial de 19 de agôsto de 1944,...

363

16.371 -AGRICULTURA- Decreto de 16 de agôStó de 1944Retifica o Decreto n, 0 13.810, de 29 de ~utubro de 1943
- Publicado no Diário Oficial de 19 de ag6sto de 1944

364

16 ..370 -

16.372 -

AGRICULTURA Decretd de 16 de agôsto de 1944
Concede a Sociedade Pa;anaense de Mineração Limits.•da autorização para funcionar como emprêsSl de mineração Publicado no Diário Oficial de 4 de setembro

16.373 -

AGRICULTURA- Decreto de 16 de agôsto de 1944Concede à Magnesita S. A. autorização pa-ra constituir
cinqüenta por cento (50%) do seu capital por 'áções ao
ports.<dor - Publicado no Diário Oficial de. 23 .de agôsto

de

1944...........................................

364

de 1944........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

365

16.374- AGRICULTURA- Decreto de 16 de agôsto de 1944Autoriza o cid:~:xl.ão br:asileiro Oto Reginaldo Renaux a
l~vrar jazida de calcáreo no município de Brusque,. do
EsÚldo de Santa Cs.•tarina - Pubíicado no Diário Oficial
de 19 de agôsto de 1944 ................... '.... _.....

365

16~375

-

AGRICULTURA- Decreto de 16 de ·&gôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Félix Martins a
pesquisar quartzo no município. de Campo Formoso, do
Estado da B10..•hia Publicado no Diário Oficial de 19
de agôsto de 1944 ......... ·............... , , ..... , . .

366

AGRICULTURA.- Decreto de 16 de a-gÔsto de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Anísio Correia de Lacerda
a pesq'-Iisa rmica e associadQS no município de Resplendor,
do EstG."do de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial.
de 19 de setembro de 1941 ................... :....

367

AGRICULTURA -Decreto de .16 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro João Púrguer Sobrinho a
-pesquisar calcáreo no município de Cantagalo, do Estado
do Rio de Janeiro - PublicadO no Diário Oficial de 19
de setembro de 1944 ..... ·............... ". . . . . . . . • •

368

16.378- AGRICULTURA- Decreto de 16 de agôsto de 1944Autoriz@ o cidadão brasileiro Nelson de Lemos Vilar a
pesquisar cassiterita, tantalita e associados nos municípios
de Pra:dos.e Rezende Cost~, do·Estado -de Minas GeraisPublicado no Diário Oficial de 19 de s.<gÔsto de 1944. . . .

368

16.376

16.377 -
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16.379 -

AGRICULTURA- Decreto de 16 de agôsto de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Gabriel Rabelo de Andrade
a pesquisar minério de zircônio nc,> município. de Águas
da Praot<~", do Estado de São Paulo - Publicado no Diário
Oficial de 19 de agôsto de 1944 ................ -.....

3tí9

16.380 -

AGRICULTURA- Decreto de 16 de agôsto de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Elpídio Gonçalves da Costa
a pesquisar cassiterita• e associa<dos ho município de São
João del Rei, do Estado de Minas Gerais - Publicado no
Diário Oficial de 19 de agôsto de 1944 ... , .. ,,......

370

16'.381 -

AGRICULTURA- Decreto de 16 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Nelsoil de Lemos Vilar a
pesquisa•r cassiterita, tantalita e as~ociados no município
de Prados, do Estado de Minas Gerais - Publicado no
Diário Oficial de 19 de agôsto de 1944 .. , .. ,, .. ,.,,.

371

16.382 -

AGRICULTURA- Decreto de 16 de ·agôsto de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Fioravante Padula ~ pesquis<N mica- e associados no município de Espera Feliz,
do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial
d.e 19. de agôsto de 1944 ......................... :...

372

16.383 -

AGRICULTURA- Decreto de 16 de agôsto de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Nagib Abés Gant:!m a pesquisar qua-rtzo e pedra-s corad::..os no município de Novo Cru·
zeiro, do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 19 de agôsto de 1944.....................

373

16.384- FAZENDA- Decreto de 17 de agôsto d.e 1944- Exclui
do regime de liquidação a firma· Imobiliária Tira<dentes
Limitada. e dá outras providências ~ Publicado no Diário
Oficial de 19 de agôsto de 1944......................
16.385 - FAZENDA Decreto de 17 de agôsto de 1944 Autoriza 'o cidadão bra-sileiro tJbirajara A velino a comprar
pedras preciosas - Publica,do no Diário Oficiãl de 31 de
agôsto de 1944,... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.386
FAZENDA-- Decreto de 17 de ag~sto de 1944- Autoriza o cidadão brasileiro José Matias de Oliveira <>.• comprar
pEdras preciosas - Publicado no Diári.o Oficial d6 9 de
setembro de 1944 .. -.................................

373

374

374

16.387 -

FAZENDA- Decreto de ·17 de agôsto de 1944 ~Auto
riza o cidadão brasileiro Hugo CS'I"los Arend a comprar
pedras preciosas - Publicado no Diário 'Oficial de 25 de
outubro de 1944 ........... ,, ... ,., ..... , ... , ... ,..

374

16.388

EDUCAÇÃO Decreto de 21 de '-agôsto Ôt:! 1944 Cria. funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranu·
merário-mensalista da Faculdade de Direito de Recife, do
Ministério dà Educação e Saúde - Publicado no. Di.ário
Oiidal de 23 de agôsto de 1944 ..... ,,.,, .... ,, , , . ,

375

16.389 -FAZENDA - Decretó de 21 de agôsto de 194 4- Cria
funcões na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerári~mensalista- da Recebedoria do Distrito Federal, ~o
Ministério da Fazenda Publicado no Diário OHcial
de 23 de agôsto de 1944...........................

375
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Páge.
16.390 -

VIAÇÃO - Decreto de 21 de agôsto de 1944 - Declara
de u'dlid;::o.de púb1ic2, para desc.tpropriação pela Companhia Siderúrgica Nacional, um:;;. faixa de terreno situda.
no Município de Erra Mans;;•, Estado do Rio de Janeiro
Publicado no Diário Oficial de 24 de agôsto de 1944

376

16.391

VIAÇÃO -Decreto de 21 de agÔSito· de 194 4-- Prorroga os pr.9zm.: fixados para início e coriclusão das obras
-e ::;.•parelhamento dO pôrto de Caravelas - Publicado no
Diário Oficial de 30 de agôsto ..:Te 1944., ........ .",......

376

16.392

TRABALHO Decreto de 22 de agôsto de 1944 Concede à Companhia de Seguros Guarani autorização
para funcionar e aprov~· seus estatutos Publicado no
Diário Oficia! de 28 Cíe agôsto cie 19t1·4· ......... , . . . . . .

377

16.393

TRABALHO ~ Decreto de 22 de agôsto de 1944 Concede à sociedade .smônima The Coca-Cola· Export Sales
Compsnoy, autorização para funcionar na República - Pu~
blicado no Diário Of/.cial de 1 de setembro. de 1944. .

377

16.394 -

TRABALHO Decreto de 2.2 de ag8sto de 1944 Aprova os estz.•tutos da The Motor Union Insurance Com·pany Limite-d Publicado no Di6.rio Oficial de 8 de
setem-bro cl0 1944........................... . . . . . . .

379

16.395 -

'Í'RABALHO Decreto dB 22 de agôsto de 1944 Concede à sociédade- anônim;;. Parke, Davis and Company
e.utorizz.·ção para c~ntinuar a funcionar na República Publicado no Diário Oficial de 26 de z..g8sto de 1944.

379

16.396

TRABALHO DecretO de 22 de agôsto de 1944 Aprova novos estatutos da Atalaia Companhia de Seguros
contrs,. Acidentes dq Traba•lho Publicado no Diário
01icia1 de 11 de setembro de 1944..................

380

16.397

TRABALHO Decreto de .22 de ag8sto de 1944 Aprova aitemções introduzidas nos estatutos da Companhia Sul Brasil de Seguros Terrestres e Ms.•rítimos, bem
como seu aumento de ca.pital Publicado no Diário
Oficial, de 31 de ag8sto de 1944. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

380

16.398 --TRAB ..:l..._LHO -- Decreto de 22 de agôsto de 1944 Concede à Companhia de Seguros Ri.achuelo autorização
pan.• funcionsr e Hprova, cem modificação, os seus est&tutos Publicado no Diário Oficial de 28 de eg8sto
de 1944.......... .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

391

,EDUCAÇP.. O Decreto. de 22 de agôsto de 1944 Dedara a utiiidade pública dos imóveis necessárics à
E.•mpliação da Escola Técnica de Curitiba•, no Estado do
Paraná Public2.do no Diário Oficial de .24 de agôsto
de )944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.400 -'EDUCAÇÃO -·Decreto de 22 de agôsto de 1944 Concede subvenção à Sociedade Médica :de Combate a·o
Cm1cer no -Rio Grande do Sul -.,....- Publicado no Diário

381

Oficial de 24 de ag8sto de 1944................ .....

382

16.399

16."401 -

EDUCAÇÃO -

Decreto de 22 de E.•gÔsto de 1944 -Declara a utilidade públic~ da área que especifica - Publicado no Diário Oficial de 24 de agôsto de 1944 .. , .. ,

382
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16.402 -

XLIII

JUSTIÇA .pecreto de 22 de agôsto de 1944 Cria função na T~bela Numérica Ordinária de Extranumerário-menselista do Serviço de Assistência a Menores, ·do
Minietério da Justiça e Negócios Interiores - Pu'f?licado
no Diádo Oficial de 24 de agôsto de 1944. . . . . . . . . . . .

3'83

16.403 -

VIAÇÃO Decreto de 23 de agôsto de 1944 ,___
Altera o Regimento do Departz,mento Nacional de Portos,
Rios e C~mais, aprovado pelo Decreto n.0 14.432, de 31
de dezembro de 1943 - Publicado no Diário Oficial de
25 de agôsto dO 1944 - 'Retificado no Diário Oficial de
11 de s-etembro de 1944. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

383

16.404~-

AGRICULTURA- Decreto de 23 de agôsto de 1944Anula o Decreto ·n.0 10.374, de 1 de setembro de 1942 Publicado no ·Diiu-io Oficial de 25 de z,gôsto de 1944.....

386

16.405 -

AGRICULTURA- Decreto de 23 de agôsto de 1944Declara sem efeito o Decreto n. 0 13.615, de 21 de outubro de 1943 Publicado no Diário Oficial de 25 de
s•gôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

386

16.406 -

AGRICULTURA- Decreto de 23 de agôsto de 1944 Declara sem efeito o Decreto n. 0 13.364 de 9 de setembro de 1943 ---: Publicado no Diário Oficial de 25
de agôsto de 1944 ..... ·......... :..................

387

AGRICULTURA - Decreto de 23 de agôsto de 1944 Declê:!ta sem efeito o Decreto n.0 13. 650 de 22 de outubro
de 1943 - Publicado no Diário Oficial de 25 de agôsto
de 1944...........................................

387

AGRICULTURA- Decreto de 23 de agÔsto de_1944 Declara- sem efeito o Decreto n.0 14.010 de 17 de novembro de 1943 - Publicado no Diário Oficial de 25
ag8sto de 1944 .. ,... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

388

AGRICULTURA- Decreto de 23 de agôsto de 1944COncede à Berlino Zabeu & Irmãos Limitad~, autorização
para funcionar como emprêsa de miner~ção - Publicado
no Diário Oficial de 15 de setembro. de 1944 ........·

388

AGRICULTURA- Decreto de 23 de agôsto de 1944 Renova o Decreto n. 0 8.156, de 3 de novembro de 19:41Publicado no Diário Oficial de 28 de agôsto de 1944. . . . . .

388

16.411 -AGRICULTURA -Decreto de 23 de agôsto de 1944 AutorizEI o cidadão braSileiro ]VIário Cassets..:ri a lavrar
jazida de c~lcáreo nd município 'de Parnaíba, do Est8do
de São Paulo - Publicado no Diário Oficial de 28 da
agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .

3S9

AGRICULTURA - Decreto de 23 de ê.'gÔsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Ant8nio Pereit2! de Almeida a pesquisar galena, pirita, blenda, argirita- e associados no município de Antenor Na<VS!rro, Estado da
Paraíba - Publicado no Diário Oficial de 28 de agôsto
de 1944 ......................................... •.

390

16.407 -

16.408 -

16.409 -

16.410 -

16.412
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16.413 -

AGRICULTURA Decreto de 23 de agôsto de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Jorge de Melo Feijó, a
pesquisar quartzo e Z!ssoci~dos no município de Diamantina, do Estado de; Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 28 de agôsto de 1944 ... , ...... ,...........

391

16.414 -

AGRICULTURA- Decreto de 23 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Pedro M, Milanez ru h;1Vrar
jazida de carvão. mineral no município de Urussanga, do
Estado de Santa Cats,rin& - Publicado no Diário Oficial
de 28 de agôsto de 1944 ....... .".....................

391

1,6.415 -

AGRICULTURÁ - E>ecreto. de 23 de agôsto de 1944 Autoriza Os cid3.dãos braSileiros Raul Teixeira da Costa
e Francisco de Pruula Castro a pesquisar mtneno de
ouro e associados no município de Caeté, do Estado de
Minas Gerais Publicado no Diário Oficial de 28 de
agôsto de 1944 ...... , .. , ... , ..... , , . : . ... '· . . . . . . . .

392

AGRICULTURA Decreto d~ 23 de agôsto de 1944
- Autoriza os cidadãos brasileiros Antero Duru-te dõ.l FonSeca e Constante Vivas a pesquisar águas marinhas e
associados, n omunicípio de Mimoso -do Sul, do Estado do
Espírito Sa<11to PublicOOo no Diário Oficial de 28
de agôsto de 1944 ..... , , . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

393

16.417

AGRICULTURA- Decreto de 23 de agôsto de 1944 Autoriza o cidadãO brasileiro Jrineu Felisberto a pesquisar tantalita, cassiterita e associados no município· de
São João del Rei, da EstS!do d"e r..1inoo Gerais- Publiéado
no Diário· Oficial de.-28 de agôsto de 1944............

394

16.418 -

AGRICULTURA- Decreto de 23 de agôsto de 1944Autoúzf!l .o cidadão brasileiro José Lopes de Barros a
pesquisar mica e associados no município de Alto Rio :Óôce,
Estado de Minas Gera-is ;___ Publicado no Diário Oficial
de 28 de agôsto de 1.9.44. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394

16.419 -

AGRICULTURA Decreto de 23' de agôSÍo de 1944
Autoriza o 'cidadão brasileiro Vicente de Paula Medeiros a pesquisar quartzo no niunicípio de Diamantina-,
do Esto.•do de Minas Gerais Publicado no Diário
Oficial de 28 de agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Autoriza & cidadã brG~sileim Carlinda GonçalVes Fer~
reira a pesquisar argila e associados no município de Nova
lg:uaçú, do Estado do Rio de Janeiro Publicado no
Diário Oficial de 28 de agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . .

406

16.436

AGRICULTURA Decreto de 23 de agôsto "de 1944
- Autoriza_ o cidadão brasileiro. Benjamim Léo ·Machado
a pesquisar mica e wsociados no município de Tombos do
Estado de Minas Gerais - Public-aodo no Diário Oficial
de 28 c!e agôsto de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<407

16.437·

AGR,ICULTURA Decreto de 23 de agôsto de 1944
- Autoriza o cidadão .brasileiro ·Jerônimo da Silva Braz
a pesquisar mica e associados no município de São Sebastião do Alto, do Estado do Rio de Janeiro - Publicado
no Diário ,Oficial de 28 de SJgÔSto de 1944. . . . . . . . . . . .

-408

16.438 -

AGRICULTURA- Decreto de 23 de agôsto de 1944 Autoriza a cidadã brasileira Meria de Lourdes Fala-bela a
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1944
DECRETO N. 0 15.963 -

DE

1

DE

JULHO

DE

1944

Altera Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista de várias
Ditetorias do Departamento dos Correios e Tel..'égralos, do Ministério
da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribUição que, lhe confere· o art, 74,
letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam a-lteradas, conforme a relação anexa, as Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista das seguif\tes Diretorioo do Departamento dos Cori"eios e Telégrafos, do Ministério da Viação e Obr:o. s Públicas: Diretoria Geral, Diretorias Regionais dEi Alago~s,· Amazonas e Acre, Bahia,
C&mpo Grande, C€ará, Diamantina, Espírito Santo, Goiás, Juiz de Fora, Mar'!-nhão, ~ato Grosso, MinBJs Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí,
Ribeirão Pret-o, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa!
Catarina, Santa Maria da Bôca do Monte, São Pa:ulo e Uberal:Ía~.

Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, n& importância de Cr$ 3.268.800,00 (três milhões, duzentos e sessenta e oito mil e
oitocentos cruzeiros) anuais, correrá, no presenle exercício, à conta~ da Verba 1
- Pessoal, Consignação l i - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 :._
Mensalistas, Anexo n. 0 22 - Ministério da Viação e Obr&<S Públicas, do Or·
çamento Geral da República pam 1944,
Art, 3.0

Êste decreto entrará em vigor na data dei sua publicação.

Rio de Janeiro, 1 de julho de 1944,: 123.0 da Indep,endência: e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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.........................
. . .. . .. . . . . . .. .. .........
.........................
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .

132

---

I
I

Agente-~uxiliar

3
13
23
29

Referência

. .........................
.·....... •'• ......... : .....
. ........................
. ........................

VI

I!

Ordinária
Ordinárfa
Ordinária
Ordinária
Ordinária

VII

Ordinária

VI

Ordinária

v

Ordinária

v

IV
III

207

I

DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE
.

Guarda

5

151
20

I

401

Guarda

VII

Ordinária

5

VI

Ordinária

15

v

Ordinária

23

I
I

--:n-1

Trabalhador

Trabalhador

17

+I

........ ·.· ·.• ............ .

lV

Ordillária

17

IV

Ordinária

Ill

Ordinária

8

Ill

Ordinária

I.

r

25
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

~
"

Agente
1

2

--3

I

I

!
2
3

I

I

~I

I

I
.........................I

I

Auxiliar de Escritório

'
11

II

VII

\I

I

I

Ordinária

-5,
5

I

-,,
2

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

Auxiliar de Escritório

................ ........
.........................
~·

rn
Ordinária
Ordinária o

VIII
VII

g

""

!

Artífice

I
I

............ ·.............
......... ·····' ..........

"

"

.~

VIII
VII

Ordinária
Ordinária 'o

VIII

Ordinária
Ordinária

I
VII

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Número
de
funções ,

Séries

I
II
I

funciom~-h

í

I
Referência

Tabela

Núffiero
de
funções

Séries funcion.a-b

I

I

Referência

I

Tabela

I

I

Mestre

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

XIH

0rdinária

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

IX

Ordinária

I .........................

VIII

Ordinária

VII

Ordinária

1

--1

'

I
I

-:I

Motorista

'Motorista~auxiliar

I

~I

Operador

-:I

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

26
15
10

I
I

!'raticante de Tráfego
>"'''''''''''''''''''''''

Praticante de Tráfego

VI

v

IV

Ordinária
Ordinária
Ordinária

----;-;--/

v

15

IV

4

Ordinária
Ordiu'ária
Ordinária

45·
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GRA~DE

Agente-auxiliar
3
7

8

VI

26

••'•

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

~rn

Agente-auxiliar

VI
v
IV
III

167

DO SUL

Ordinária"
Ordinária
Ordinária
Ordinária

185

VI

3
7

v

14
161

lii

IV

g

Ordinária
Ordinária '1j
Ordinária g
Ordinári'a g';l

"""'

185
DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

~--.----------------.------.-----~----~--------··~--~--.------------

Carteiro
4
3
9

18
36

701

.~
o

Carteiro

vm
VII
VJ

v

IV

Ordinária
Ordinária
Ord,inárla
Ordinária
Ordinária

4
4

·-· ................ ··'•• .. .

VIII
VII

9

VI

18
35

IV

70

v

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

-"'

Sl'fUAÇÃO A'fUAL

Número
de
funções

-

18

I

I

Sédes funcionais

I
II

44
27

SI'fU;AÇÃO PROPOSTA

Guarda
/

-

.. ... ... .. .. ... . .. .. ... ..
. .. . . . .. ... .. ..... .. ... ..
.. ·-··· ...................

11

Referência

l
I

Tabela

I

-

-

VII
VI

Ordinária
Ordinária
,Ordinária

v

I

Número
de
funções

4
18

44
34

Séries funcionais

I

II

Guarda
I .........................
I
.........................
.........................
.........................

--I
100 I

89

Referência

I

I

Tabela

VIII
VII
VI

Ordinária
Ordiriária
Ordinária
Ordinária

v

m

II

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

VIII
VII

Ordinária
Ordinária

v

DIRE'fORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

Agente-auxiliar

7
12

5
181

. . .. . .. . . .. . . ... .........
.. .. .. . . ... ... ... .. ... .. .
.. .. .. . . . ... .. . . .. . .. ... .
I .. .. .. .. . . . .. . .. ... .. ... .

205\I
1
1

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

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Orditiária

IV
III
II

'I

Auxiliar de Escritório
.•

Agente-auxiliar

v

VII

7
12
8
181

w;-1
I

Ordinária

2
3

5

. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . .. .. . . . . .. .. . ..
.........................
.........................
Auxiliar de Escritório

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

IV

I

o

2.

•I"'"

~<i
2.

I

1

11

41
45

----Guarda

Guar-da

VIII
VII
VI

.........................
...... ..................
. . . . . . . . . . . . ' ............
'

I

---;si

I

Telej,ralista

'
.I,

'/

v

I

''

.I

.. .. ..'

'

I

1

VII!

Ordinári8

VII

Ordinária

14

14

"'

c·s

5

II
I ........................ ·i
Trabalhador

I ................. ' .......

~-I

19

VI

I

I
I

I

v'n
VI

v

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

9

I

31

'

I

II ............ ............. III
Teieaz·afista

I
I .........................
I
I . ........................
I

Telegrafista-auxiliar

I .........................
~I

IX
VIII

VIII

Ordinária

"8
'"
o"

VII

Ordinária

'o"

IX

Ordinária o

I ~I

I

-~~~

... ' .....................
..........................
. ........................
. ........................
I .........................

W41

11

.... . . . . . . . .
I
3! i' . . . . " ...... ' . .. ....... I
___
,'
I
40

41
49

I

I
I

9

2
11

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordillária

I

i

<i
H

1

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

I
I

Ordinária

I
I
_15_1
15

.........................II

VI

Ordinária o

li!

I

----------·-------~--------··---

I

II
I

I

Qrdinária
Ordinária

14

I

IV

Ordinária

lii

Ordinária

.,

::l

J

I

Trabalhador

......................... 1

I
s I . ... ' .....................
--I
22

D

Telegrafista-auxiliar

-1

IV

"'
"'"
"'"
c"'

I

---·-----

",,
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SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

--~~~-

Número

jl

Referência

Séries funcionais

de

funções

I

I

-~L-~----------

I
1

I'

I

i

.·i

I

I

-~-11
1

I

I

4

I

5

1

Praticante de Escritório

I

/
INúmero
de
·1
I funções jl

Séries funcionais

c----

I

Ordinária

VII

---- :efcr::J_ Tabela-

-I'
I

I
-

-

......

.............II

2

!

3

I
II ...... .. .. .... .. ... .. .. . .I

5

I'

---

I

I

I

I

II

I
''

... I

VI

v
-

I
I

II
I

Ordinária

4

Ordinária j

5

-

·-------

I

5

II
I'

II
I

-141

I

Auxili ar de Escritório

'

1

--=-1I
9

Auxiliar de Escritório

Tabela

Pra.tfc ante de Escâtório

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

VIII

Ordinária

VII

Ordinária

VI

Ordinária

v

Ordinária

IV

Ordinária

I
~

............I

'TI

§

g;

Guarda

11
25

!I

........ ............I
t

-:-:-~,

:: :::::::::::::::::1

VII

VI

v

i

I
Ordinária,!' I
Ordinária
Ordinária

i'

I :: :: ::: :

u I ........................ ..
2s I ........................ .

~I

I

-··--~---.4-u_Y.t_'lim:

de Tr:m::go

I .........

VI

v

1

i

2
2

Ordinária

l

Auxiliar rie T.ridego

1

I
VII

.........................!

IX
VIII
VII

Orp.inária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

Ordin~ria

--+-----+----

!I

. ...... II

-~~~

:~~~~~· :::::::)I

:::::::::::::::::::::::li
.........................

IX
VIII
VII

Ordinária ~
Ordinária m
Ordinária t:l"

o

5
5

! .

--~: -I

P~~ti~~~te -~~ 'r.•ái~g~ ... I

.. .. . .. ...... I

"o
;J"

I

'vr

v

s

Ordinária'

Ü;dinádall

lO

~~ ~.·~:~~~ i
II ..~~~t~~~~t~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
..

..

.

...

--I
15

VI

v

Ordinária
Ordinária

I

I

I

---~~---T --~~--

~

'----~---- o

1

3
21
35

31

--~0

,1

I

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

.

.

.

.

.

.

:: :: ::: :: ..... ::: ::: :I

.................... i

VII
VI
V

IV

Ordinária ·
Ordinária I
Ordinária!
Ordinária

I _______________c.l____ _,__ _

5

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

21
37
80

I

·I

........ _c~,,~~'~ ........
.........................

Carteiro

t_::j

o

c
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--~--r----·

!),

.

li 144'c.l_____________

VIII
VII

VI

v

IV

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

SITUA·~ÂO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número 1/
de

funções

I

Séries ftmcio!1ais

Referência

Tabela

I

SérieS funcionais

l

I

Guarda

.... ' .. ' ................. 1

4
39

Número
de
funções

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

10

Tabela

Guarda

VIII
VII
VI

v

34

Referência

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordin'ária

4

VIII
VII
VI

12

39

v

34

·-I

oi:i

Ordinária 00
Ordinária
Ordinária o
Ordinária o

"

"'

"'"
87
UI
"
-----~----·--~~--------~----~----~-~--~-----~~~---------~----~------ ",.,
"c
DIRE1'0RIA REGIONAL DE SÃO PAULO
D

I

1
1.:

~

. , ..

S~~e~te.

I
' .......

VII

O<dináda

. , ........ , .... , ...... , . .

VI

Ordinária

............. , .... , . . . . . .

V

Ordinária

171

15

~

I

"o
<

Servente

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

\

,.\I

........................ ,1

---2~1_1______ --------------------'~---------~~_j--~~--~-----·-

VIl
VI

v

Ordinária
Ordinária
Ordinária

~~ --- ~-u~~;ia-r-·ic --;~~-;:~~--

10

~----·---- -~ ---···-- -- --------------~----~=-~ilia·~--~e~~~-~e~-:

~
'
I :·::,:::::::-:::::::::::::::11

+I . .. ". . "". "" ".
11

I

35
.16
20
20

Praticante do Tr6!ego

,
vi~ g~~~~:~~: 7SI
~.so~

.•...•.••..•. , .•.

I

....... · . . . . . . . . . . . . . . . . .

I . , , ..... , , ... , ... , ... _. . . .
, ........ , . , .. , , .. , . , .. , .

-~I

__9_1___
1 ______

X

IX
VIII
VII

11

VII

O•dinária

-

\

---------

1

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

--~~------------1------~------

I

\

~ •••...•J

I!

-----·~

I

1

·1

- - -\

;,

Pcaticante de Tráfego

ó

1

VI
V
IV
III

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

35
30
30
32

VI

1

v

IV
III

w

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

~ ·------·--'--~-------'--~-----~--12_7----'._ _ _ _ -----------'--~-----"-·-

2
3
9
66

......... ' .............. .
I!
'

Aj.r:mte-au-xiliar

v
IV
lii
II

Ordinária
Ordinária
Ordinária 1
Ordinária

O
~

g

!;i

",.,c"'"'
o

~

DIRETORIA R_EG!ONAL DE UBERABA

ASento-auxiliar

!;:j

\

v

2
3

IV

10
70

III
!I

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

_~-~~so_~_~'---~--~~---~'--~-~L----~~-~~-------·--------'-------'-----

SITUAÇÂ) PROPOSTA

SITUAÇÁ.O A'l'UAL

Número
de

funções

I

I

II
I

1

20

Referência

I ..............
II .........................

9 I
--I

30

Séries fu1Ídonais

I

~

funções

VIII

Ordinária

VI
v

Ordinária
Ordinária

20
13

Tr.:üego

Séries funcionais

I

Referência

I
I .........................II

I

Tabela

Guarda.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

I
I

I
I

~

VIII
VII
VI
v

à
"'

Ordinária:
Ordinária
Ordinária o
Ordinária

"

""''"
"
"
o"
c"
o

I ......................... I
Telegrafista

2

VIII
VII

Ordinária
Ordinária

I

I ...........~ ............ !

I

7
16

I

--~~J

I

I

I

1
1

Telegrafista

~...

II
I

35

Auxiliar

---1

de

I
I

I

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

I .........................
I .........................
-;-II

=

Tabela

Guarda

6
16

1

I

Número

I
I

1

I

I

VII

Ordinária

1
1

r](.·

Triirego

-

I
I

-----------

Ordinária
Ordinária :;:;
Ordinária o

"

VIII
VII

I
I

I

II :::::::::::::::::::::::::I
4.uxiliar

--I
2

IX

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

I

VIII
VII

~-

I
I

Ordinária
Ordinária

--~~-----~---~
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 15 :964

~

DE 3 DE JULHO DE 1944

Aprova o regimento da Administração do Pórto de Laguna
O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 19 do Dec-feto-lei númernero 5.460, de 5 de mai~ de 1943, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o RegimentO da Admimstracão do Pôr..o
de Laguna (4.. P. L.), assinado pelo Ministro da Viaç2.o e obras Púb1ica3.
e que acompanha o presente Decreto.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Jldendonça Lima.

REGIMENTO

D.~

ADM!NISTRAÇAO DO PôRTO DE LAGUNA
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

0

Art. 1.
A Administração do Pôrto de Laguna (A.P.L. ), organizada
pelo Decreto-lei n. 0 5. 460, de 5 de maio de 1943, tem por finalidade a
exploração industrial e comercial e o melhoramento do Pôrto de L'aguna.

CAPíTULO II
DA

Art. 2.0 A
guintes órgãos:

ORGANIZAÇÃO

Administração do Pôrto de Laguna compõe-se

dos

se-

I ~ Serviço de Administração (S. A. )
H ~ Divisão de Conservação e OPras (D. O: )
UI - Divisão de Tráfego (D. T.)
IV Serviço de Vigilância (S. V.)
§ 1.0 Cada Divisão ou Serviço será dirigido por um Chefe de livre
'escolha do Superintendente, a ser designado em comissão.
§ 2. 0 Junto à A.P .L. haverá a Delegação de _Contrôle, de que trata
o .art. 14 do Decreto-lei n. 0 5. 460, de 5 de maio de 1943.

Art. 3.0

·O S.A. compreeride:

~

Seção de Pessoal e Comunicações (S.C.)
H ~ Seção de Contabilidade (S. Co.)
IH Tesouraria (T. )
J.

Art.

<1·. 0

I II -

Seção de Engenharia ( S . E. )
Seção do Patrimônio ·e Almoxarifado (S.P.)

À

D.O.

abrange:

40
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CAPÍTULO. III
DA COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DAS DIVISÕES E SERVIÇOS

SEÇÃO I

Do Serviço de Administração
Art.

5.0

À

S.C.

compete:

I receber a correspondência, examiná-la, separar a particular da
oficial, registrando esta, e em seguida fazer a sua distribuição;
II entregar aos destinatários a correspond&ncia de caráter particular;
1
III controlar o movimento dos papéis de modo a poder prestar
informações aos interessados;
IV orientar o público em suas relações com a Administração;
V classificar, guardar, conservar e arquivar os papéis, documentos,
livros de escrituração e registros;
VI expedir a correspondência oficial;
VII restituir ou fornecer, mediante recibo, documentos · ou peças
de processo, ·quando autorizada a restituição pela autoridade competente;
VIII encaminhar, diretamente, aos . Órgãos c;ompetentes, a corres·
pendência e documentos de caráter urgente;
IX controlar o andamento dos documentos, tanto inte1·nos como
externos, remetendo, semanalmente, z.o Superintendente uma · relação das
demoras que excedam de oito diaS para os primeiros e de 15 para os
segundos;
X - .:Preparar o expediente a ser assiuado pelo Superintendente;
XI passar as certidões autorizadas pelo Superintendente; .
XII informar os papets sôbre matéria administrativa, assim como
os requerimentos de restituições de .taxas;·
XIII - enviar à Alfândega a relacão dos navios atracados, das lilerca·
darias avariadas e caídas em consu~o· e examinar os relatórios e fôlhas
de descarga, os requerimentOs de retificação de marcas, espécie, etc.;
XIV estabelecer um serviço regular de mensageiros;
XV propor ou opinar quanto às alterações ·das tabelas numéricas
de funções, tendo em vista as necessidades dos serviços;
XVI · - iniciar o proce~so para admissão nas vagas ocorridas nas ta.
belas em vigor e sôbre as melhorias de salários do pessoal;
XVII instruir os processos relativos a aposentadorias, licenças,
férias, punições, el()gios, fianças, cauções e outras concessõ~s :i.ne1:entes
ao pessoal;
XVIII coordenar e manter em dia as relações numéricas e nomi·
nais do pessoal;
XIX. lavrar e registrar todos os atos administrativos concernentes
ao pessoal;
XX
manter rigorosamente em dia os assentamentos individuais,
com indicação dos elementos de identificação, encargos de família,', funções
exercidas, habilitações gerais;
XXI org::mizàr e publicar, anualmente, uma relação do pessoal, dis.
t<ibuído por ordem de antiguidade;
XXII' controlar o ponto Uo pessoal, que lhe deve ser ·fornecido, di:retamente, por todos os chefes de serviços;
XXIII orgar,izar o mapa da despesa normal de pessoal, a ser remetido à S. Co, para feitura do balancete mensal;
XXIV -- comunicar às autoridades policiais os casc~s de <.<cider:>.te de
trabalho;
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XXV proceder a inquéritos, investigações 1 e diligências para apurar
re::;pcnsabilidade do pessoal, bem como para evidencia1· as <;ausas de acidentes
de trabalho, motivados por inobservância do Regimento e ordens de serviço,
neo-ligência, imperícia ou imprudência no exerdcio das funções;
" XXVI - remete;,- à Diretoria do Impôsto de Renda a relaçã~ do pessoal
sujeito a êsse impôsto;
xxvn'- propor normas para seleção de pesso~l.
Art. 6. 0 A S. Co. é constituíd~ das:
I
II

IH

Turma d(! Contabilid8de {T. C.);
Turma de Cálculo (T. Ca.);
Turma de Exação (T. E.).

Art. 7.°CompeteàT. C.:'
I

escriturar. a receita;
escriturar a despesa;
IH
processar as contas a pagar;
IV
escriturar os depósitos, cauções e fianças;
V
hzêr a contabilidade industrial e com~rci.al;
VI
apresenta:r ao chefe do S. A. as contas devidamente processadas
na véspera da dats. do vencimento, para a au,torização do pagamentc, por part2do Superintendente;
VII ~ calcular o custo da mão de obra r:.a D. O.
VIII ~ apurar o custo dos serviços da D. T .·, compan::ndo-o com a receita produzida pelos mesmos;
IX ~ proceder à averbação, em fôih::J. d~ pagamento, de descontos, cotas
de po:evidência social, consignações e outras operaç"ões ~mt'orizadas por lei;
. X ...:___ elaborar as fôlhas de pagamento do pessoai;
XI - coligir de todc:s os Órgãos os elementos necessários à perfeita execução de suas finalidades;
XII - controlar a receita arrecadada pela Tesouraria, confzri.ndc-a com
a que levant2r;
XIII - levantar as despe~as da t!"!.ão de obra;
XIV - manter atualizados os levan:.:amentos e~tatí"sticos refer-eates aos·
séviços d2 A. P. L.;
XV - reunir, coardenar e registrar os dados com::€Ynentes a todos os serviços da A .. P. L.;
XVI - calculao as despesas efetuadas de acôrdo com a. sua n'~tureza;
XVII - organizar a estatística do movimento portuário, distribuída por
diferentes fator-es.

:U

Art. 8.0 .Compete à T. Ca.:
I - receber da Alfât~dega ou repartição equivale~1te, das divers.a:;; dependências da Administração e de terceiros, os de;opachos e dem<>.is ,docu:ne.. -r:tos de
receita;
II fichar e registrar convenientemente os documentos de que trata a
alínea antecedente;
III ~ calculm as taxas devidas à A. P, L., à vista da tarif3, ordens em
vibor, dados fornecidos pela Alfândega ou repartição equivalente e pelos seus
próprios órgãos;
I V - expedir aos devedores da A. P. L., ~om bi·evidade, dS respecti·,ras
f2.tmas;
V - .exi.gü· e arbitrm·, à vists. das necessidades cqmprovrmtes, os depósitos
para garantia do pagsm'e:w.to de serviços requisi'.:8.dos;
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VI - e::.:tgn· dos fiéis de armazéns a devolução dos despachos e conhecimentos com armazenagem vencida, rigorosamer:.te, até às 13 horas do dia se~
guinte ao respectivo vencimento;
VII - remeter, à T. C., os· documentos pagos cuja exatidão tenha sido
ve!"ificada, quanto à qmmtidade de volumes, saída e desembaraço;
VIII - relacio'nar, até o Oitavo dia útil de cada mês,"" as· contas e faturas
pendentes de pagamento, discrinünando-as por mês;
IX - encaminhar ·à T. E. os documentos de receita devidamente pagos;
X - remeter à T. E. os despachos e conhecimentos vindos dvs armazéns
pt<ra pagamento de taxa·s
outros fins, sempre qUe dêles eonste a saída parcial
de volumes;
XI - p~·~ce-der à. revisão dos cálculos e faturas extraídas, solicitando cs
esclarecimentos 1~ecessários à perfeita exatid_.ão dêsse serviço;
XII - enviar à T. para liquidação os documentos de receita calculados
-e reclamados para pagamentos;
XIII remeter a cais os documentos já pagos, para desembaraço das
mercadorias .

e

Art. 9.°

Ccmpete à T. E.;

I ~ balancear, mensalmente, a T.;
II proceder ao balanço dos armazéns do cais e do Almoxarifado, ao
menos uma vez por ano;
III pÍ'oceder, dentro do prazo que lhe fôr determinado, a revisão de
todos os dccumentos de receita, notificando ao Superintendente as diferenças
~mcontradas;

IV fiscalizar a arrecadação da receita;
V - fiscalizar as despesas ordinárias e extraordinárias de administração;
VI rever, anualmente, o inventário dos bens da A. P. L . ;
VII - abrir, fiscalizar e encerrar os livros de lançamento da A. P. L.;
VIII escriturar os . livros legalizados pela Alfândega, mencionando a
.entrada e saída das mercadorias nos armazéns;
IX - relacionar, no prazo de lei, as. mercadorias de consumo;
X conferir as fôlhas de descarga orgaqizadas pela Alfândega, enviando-as 'à autoridad~ competente para assiná-las;
XI - confrontar a: relação dos índices de navios, recebida dos arrnazéns,
com' a relação dos navios atracados ao cais, enviada pela Divisão do Tráfego;
XII - conferir os despachos enviados à T. Ca., verificando a saída, na
antevéspera, das mercadorias, pelos livros de parte dos armazéns;
XIII - rever as fôlhas de pagamento e contas pagas pela A. P. L. :
XIV - confrontar as fôlhas de licenciados e de férias com os despachos
exarzdos pelo Superintendente;
XV controlar, de modo especial, os serviços extraordinários.
Art.

lO. Compete à T.

I arrecadar a receita;
II - pagar tôdas as despesas regularmente processadas;
III - recolher, diàriamente, ao Banco do BraSil ou em outro Banco que
o represente em Laguna, a receita arrecadada no dia anterior;
IV - pagar o pessoal, nas datas prefixadas pe\g Superintendente;
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v _

restituir os saldos de depósito de garantia, quanto autorizados;

V! - receber, diàriamente da S. Co. os documentos a cobrar e restituir
no mesmo dia, à referida Seção, os documentos não cobrados;
V!I - exigir a devida quitação pelas despesas pagas, verificando a identi.··
dade e pode1·es dos que as tiverem de receber;
VIII - escriturar a l.·eceita e a despesa para govêrno próprio da Tesouraria;
IX - verificar, diàriamente, a exatidão do saldo de caixa com o acusado
pela escrita.

SEÇÃO li
Da Divisão de Conservação e Obras
Art. 11. A D.O. abrenge o tombamento, a conservação e ·a guarda de
bens e materiais que constituem o acervo do pôrto; os trabalhos de construção; 0 estudo 1·elativo à padronização e especificação dos materiais; e as
operações preliminares à aquisição de materiais.
Art. 12.

Compete à S: En. :

I submeter à aprovação do Superintendente as propostas e orçamer:.de obras novas ou modificações imoprtantes na~ instalações do pôrto;
II - fiscalizar, direta ou indiretamente, as .obras executadas por terceiro:;
no recinto da zona a cargo da administração; ,
III organizar as instruções técnicas para a utilização do material e
aparelhan1.e11to mecânico da A. P. L. ;
IV encaminhar ao· chefe da Divisão, para aprovação do Superintendente, as especificações para aquisição dos materiais de consumo e do aparelhamento necessário ao serviço;
V - escriturar em livro eSpecial todos os serviços e obras em execução,
com cs respectivos pormenores de sua construção;
VI organizar, ponnenorizadamente, os orçamentos e plantas para o:;
serviços do pôrto;
V:II· - ,propor os melhoramentos dos !}eryiços portuários;
VIII fiscalizar a execução de obras novas, ou de reparações;"
IX elaborar, com os eleinentos fornecidos pela Estatística, os gráficos
e diag1amas do serviço de exploração do pôrto;
X prestar à chefia tôdas as inform~ções que lhe forem pedidas, ca~
benào--l.he propor qualquer medida que fôr conveniente para a regularidade,
boa ordem e melhoramento do serviço.
Art. 13.

A S.P. é constituída de:
Turma do Patrimônio (T. P.)
Almoxarifado (A.)

§ 1.0 . A S.P. poderá ter .oficina próprias para execução dos trabalhos
necessários à conservação do seu material;
§ 2.° Caso ocoria ~o previsto no parágrafo anterior, o chefe das oficims
deverá remeter à chefia da Divisão, por intermédio do Chefe da S. P., um
boletim dos serviços a seu cargo, devendo constar do me9mo os trabalhos
efetuados e custo dos diversos elementos emPregados na sua execução.
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§ 3.0 Caso ocorra o que prevê o § 1.0 dêste artigo, as oficinas poderão,
sem prejuízo dos serviços da A.P.L., executar, excepcionalmente, trabalhos
particulares, com autorização prévia do Superintendente, levando-se o r~s
pectivo custo à conta da renda eventual da A. P ., L.
Art. 14.

CompeteàT.P.:

I - zelar pela conservação de todos os imóveis da A. P. L., atendendo
2s reqUisições para consêrto feitas pelas 'diversas dependências;
li - manter os bens da A. P. L-. minuciosamente inventariados em livros próprios, com indicação do val01·,. do local onde se encontram,- dcs respon!láveis pela sua guarda e da data de sua aquisição;

UI - organizar os inventários parciais, em duas vias, dos bens a ca::go
1
dos diversos empregados da A. P. L., sendo a primeira via entregue ao ...esponsável e a sego.mda guardada;

IV ~ inscrever nos inventários, ge1~al e parcial, a entrega de quaisqt<er
novos materiais permanentes, aos empregados da' A. P. L.;
V - verificar nos diferentes serviços a existência dos bens inventariados,
sempre que houver conveniência, motivada pela transferência de empregados
ou por outras circunstâncias;

VI - propor, à chefia da Divisão, a b:ed::-::2 dos bens que tive!"em p2:·dido
o valor pelo Seu tlSO, dos que se houverem extraviado e dos que se tiverem
danificado de forma que impeça a sua utilização para o fim a que se d~stina;

VII - debitar aoS responsáveis o valor c!os bens que tenham
ou danificado injustificadamente;
,
'

extr2.vi<.~do

vrn - organizar um inventário descritivo de todo o material rod~.nte,
fixo e das oficiP..as, aparelhagem em geral, com indicação das suas condiçõe,;
de funcionamento e conse:-vação, revendo-o e conÍt·dndo-o anualmente.
Art. 15·.

Cumpre ao A.:

I - guardar e conservar todo o material novo adquirido para formação
de estoque e o material usado que se tornou desnecessário nas dependências
da A. P. L.;
I! - zels.r pela economia na aplicacão dos materiais de consumo, confrontando os gastos dos serviços, investig~ndo as causas de aumento de consumo, -"cientificando ao chefe da Divisão os casos que pareçam injustificados;
III m~mter em depósitós os materiais recebidos, classificando-os por
espécie, de modo que se possam efetuar ràpidamente os suprimentos n~cessà
rios, bem como inv;entário e verific<~ções ocasionais;
IV - registrar, obrigatOriamente, as entradns e saídas de m8.teriais, discnminados por espécie, preço por unidade, qua:ritidade, fornecedor, etc.;
V providenciar, junto à Chefia da Divisão, a aquisição de material, a
ser feita mediante prévia autorização do Superintendente;
VI - prest"'r à T. C. os esc_larecimentcs concernentes a entrad3, consumo
e estoque de merc_adorias do Almoxarifado;
VII - fazer entrega, cem presteza, aos diferentes serviços, dos mnteriai.s
necessários, mediante requisição devidamen::e autorizada;
·
VI! distribuir nos diferentes serviços os talões numerados para a
quísição de materiais;

1 e~

IX propoJ.- nonr.as pa,·.a aquisição e recebimento de materi2l, fiscali~
zando a observação de seu emprêgo;
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X -

XI -

1n1c1ar os processos de concorrências;
estabelecer normas para melhor aproveitamento de material

1!5

'"m

desuso;

XII - entrar em contato com as firmas especializadas, para .os casos de
aquisição sem concorrência pública, autorizados em_ lei;
XIII - receber os materiais e proceder rigorosa conferência da quantidade e· qualidade especificadas nas faturas, notas de entregaga qu propostas
de fornecimento;
XIV - confrontar as amostras apresentadas por ocasião das concorrências, com o material recebido, veri_ficando se êste é igual às mesmas; em caso
contrário, promover_ o exame técmco;
X.V - zelai pela fiel execução das entrad<Js e Íornecimentos, levando ao
conhec~mento da chefia da Divisão as irregularidades ocorridas;
XVI - solicitar à S. E. a avaliação de materiais inservíve.is, promovendo
sua venda, depois de, autorização, mediante, concorrência administrativa, salvo
os constgntes do Decreto n. 0 1. 284, de· 18 de maio de 1939;
XVII - organizar unv cadastro, completo das firmas fornecedoras, pélr
especialidade;
XVIII ' - zelar pela d'iel execução dos contratos de fornecimentos, cqmu~
nicando à chefia da Divisão a~ irregularidades ocorrentes e propondo as medidas que se fizerem necessárias.
SEÇÃO III
Da Divisão de
Art. 16.

I -

Tráf0~b

Compete à, D. T.:

a prestação dos seguintes serviços:

a) utilização do pôrto;
b) atracação;
c) capatazia;

d) armazenagem;
e) transporte;
i) estiva;
g) suprimento de aparelhamento po-ftuário;
h) reboque;
~i) fornecimento dágua às embarcações;
f) ecessórios e outros previstos ~o Decreto n. 0 24.508, de 29 de junho de 1934.

H - determinar a execucão de Servicos em horas e dias de trabalho extraordinário, sOmente quand.o ; regularidad~ do tráfego imperiosam0nte o exij'-l.,
e taiS serviços ten..lJ.arn sido requisitados antecipadamente pe1as partes;
IH remeter ao Superintendente, diàriamente, um demonstr"!ti:vo d~
distribuição dos serviços e respectivo pessoal;
IV ~ enviar à T. C., diàriamente, um demcnstrativo das despesas dr:.
pessoal;
,
V -.atestar nos relatórios de navios, recebidos dos armazéns, que os serviços ali discriminados foram realmente prestados no C:J.is e remetê-los com
todos os documentos, dentro de 24 horas, à T. Ca . ;
VI - remeter, diàriamente, à T. E. até às 16 horas, a 2. a via das rB·
quisições aceitas no mesmo dia;
VII - prestar serviços portuários co'm prévia reqmslçao escrita, exig.indú
obrigatõriamente das partes, que essaS requisições sejam apresentada,s cofi?. <>
antecedência reg1,1lamentar;
VIII
org8.nizar de véspera, e com o concurso dos fiéis de armazém, c:
programa de trabalho para o_ dia imediato, à vir.ta' das requisições recebida~,
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notificando ao Serviço competente, as sobras ·ou faltas de pessoal, em face
das estritas necessidades dos serviçOs;
IX - zelar pela cor:servação das mercadorias e pelos bens a cargo dé!
Divis8_o, responsabilizando os autores de danos e extravios, lavrando os com·
petentes têrmos de avarias e extravio, fazendo as devidas comunicaçCes à
chefia para efetivação das responsabilidades;
X - verificar, freqüentemente, o estado do material, providenciar.d:J ~
substituição do que não ofereça a neéessária seg,urança;
XI - manter em rigorosas condições de asseio o recinto das instalações.
portuárias;
XII - e~cdturar O!l livros e quaisquer documentos óe serviço sem emen
das ou rasuras;
XII! - registrar, com clc:reza e rigor e na forma estaQelecid8., os serviços
e fo~·necimentos feitos, proporcion3ndo à Turma de cálculo os elementos ne·
cessários à cobrança d~s taxas portuárias devidas;
XIV - preencher, para cada navio, o relatório dos serviços prestados e
oc,ocrêndas ve:rificadas, instruindo-o com todos os documentos e 'esclarecimentos necessários ao cálculo das taxas devidas e remetê-los à chefia, dentro de
nove dias cont.ados da data da t·emes:;:a do referido reJ:a.tório :?ela T. E.;
XV - requisitar do S. V. os guardas necessários às vigilâncias especiais;
XVI ~ enviar, diàriamente, à T. E., no encerramento do expediente,
uma relação parmencrizada dos movimentos de saída das mercadorias, em fac~
dos dccumentos respectivos.
·

SEÇÃO IV
Do Serviço de , Vigilância
Art. 1?.

Compete ao S. V.:

I - exercer contínua vigilância no cais, armazéns e demais dependências
da A. P. L., zelando pela fiel guarda e conservação de seus bens e das mercadorias a seu ca1go;
11 - manter a ordem na faixa do· cais e "quaisquer dependências da adm!nistração, requisitando, sempre que necessário, o auxílio que julgar conve·
niente;
III - prender o~ contTaventores das leis penais e fiscais, surpreendidos
nas. dependênci.as da administração, em atos de flagrante delito entregando ·os
às autoridades competentes, relatando o motivo da prisão e solicitando as pw·
vidênci<J.S leg3is;
IV impedir a atracação, dunmt~ a noite, de quaisquer embarcações.
salvo as legalmente autorizadas;
V impedir o trânsito e permanência, na faixa do cais, antes das seis
e depois das dezessete horas, de quaisquer pessoas, inclusive empregados óa
Administração, excetuando-se dessa proibição os empregados em serviço e também os p::;.ssageiros e tripulantes dos navios atracados, os quais dever.ão provar
a respectiva qualidade;
·
VI coOPerar com a Gua:rdamoria da Alfândega, ou repartição equiv&.lente, ·na repressão dos conhabandos e com as autoridades policiais, no que
fôr possível;
VII atender os pedidos de vigilância especial feito!; pelos chefes de
serviços;
VIII levar ao conhecimento do .Superintendente tôdas as ocorrências
de importância, solicitando as ·medidas :;:.dequadas;
IX ~ impedir 2 distribuição d~ boletins e impressos subversivos ll<}S d~!·
pendências da Adminbtração, bem como a colocação de cartazes ou legendas
murais, sem a devida autorização,
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CAPÍTULO

IV

DA DELEGAÇÃO DE CONTRÔLE

Art. 18.. k ÍJ. C., a que se refere o Decn:to-lei n. 0 5. 460, de 5 à emaio de 1943, constituída de um engenheiro do Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais, que será seu orientador·, um contador da Ccntado;·ia
Geral da República e um, re?resentante do Tribunal de C~ntas, Compete:
I - apresentar,, mensalmente, ao D.N.P.R.Ç. até o dia 20 de ca-:!s
mês, o balancete relativo ao mês anterior;
II - apres~ntar em agôsto de csda ar.o, o balance gera!, concernente aGprimeiro semestre. e, em março, o relatório da gest~o ãdmini!':trativa pertlnente ao último exercício financeiro;

III - prestar os esclarecimentos· solicitados pelo Ministério da Viacão 0
Obras Públicas ou pelo Tribunal de Contas, Y.elativo à gestão financeira e- con·tábil da A. P. L.
Art. 19. A D. C. examinará a receita e os documentos da despesa "a·
posteriori", obedecendo às seguintes normas:
a) quanto à receita:

I - se .a mesma foi escriturada pela forma prevista no a:rt. 8 _0 , do De,
ereto-lei n. 0 5. 460, de 5 de maio de 1943;
H se as t~xs.s cobradas são aprovadas pelo Ministério da Viação· e
Obras Públicas;
III - se a receita foi recolhida, diàriamente, ao Banco do Brasil ou
outro Banco , que o represente em Laguna.
b) Quanto à despesa:

I - se a autoridade que autorizou o pagamento é competente para ex-pedir a ordem;
II - se a ordem de pagamento é encaminhada, de acôrdo com os dispoútivos regulamer:tares, à dependência que incumbe cumpri-la;
III - se o orçamento industrial ou a estimativa autorizada para a ob··~
nova comporta -a despesa;
IV - se o nome do creàor e a incumbência do pagamento estão de acôrdocom os documentos que originaram a desp~sa;
V se está instruída com os documentos necessários à sua comprovação, isto é, com o recibo do A. e as propostas apresentadas na concorrêncb, no c&so àe materiais;
VI se a~ faturas de medição de servicos àe obras estão com' a necessária ~eclaração da re:alização ~dos mesmos~ e de acôrdo com os preços
cqntnltuais ou melho> proposW. apresentada Ea concorrência;
VII se a selagem dos documentos está conforme.
Art. 20. Os pareceres emitidos pela D. C., bem como os balanços.
gerais, -balancetes e o relatório anual, deverão ter a assinatura de todos os
seus me~11bros.
§ 1.0 Nos impedimento-S legais de qualquer um de se:us componentes,
deve:rá ser deClarada 2 ~·espectiva ausência, logo após as demais assinaturas.
§ 2.0 A D. C. não poderá decidir ou opinar com menos de dois de·
seus membros e isso até o prazo máximo de 30 dias, findo o qus.l, deverá
ser requisitado um substituto eventcal à: repartição competente, pür intennédio do Departamento Naciomí.l de Portos, Rios e Canais.
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Art.. 21. A D. C., tendo, qualquer objeção a fazer, solicitará &o Superintendente os esclarecimentos necessários, sendo que, no caso de permanecer a dúvida, antes de enviar o seu relatório: dará conhecimento ao Superintendente das objeções apreséntadas, pelo prazo de 5 dias, a fim de
que êste,. apresente ou não a justificativa do ato impugnado, a qual será
encaminhada ao mesmo terr:.po .

CA;I'ÍTULO V
DOS SERVIDORES DA A. P . L.

SEÇÂO 1
Do Superinümdente
l}rt. 22, O Superintendente será nomeado em comissão pelo Presidente· da República, devendo satisfazer às seguintes condições:
a) ser brasileiro nato;
b) ter mB.is de 25 e menos de 68 anos de idade;
c) estar quite com o serviço militar;
d) estar no gôzo de seus direitos civis e políticos;
e) ser engenheiro civil legalmente habilitado para
profissão.

o exercício

da

Art. 23 . .Compete ao Superiqtendente:
I -

superintender todos os negócios, obras, serviços e operações da

A.P.L., expedindo as necessárias instruções para o seu bom andamento
e regularidade;
li admitir e dispensar os empreg2dos da A.P.L., observadas as
tabelas aprovadas paio Presidente da República, bem como lhes aplicar
as penalidades previstas em lei;
!li cumprir e fazer cumprir fielmente por seus subordinados os
dispositivos legais em vigor referentes à A.P.L., .bem como as decisõ.es
do Ministro da Viação e Obras PúblicaS;
IV convocar os chefes de Divisões ou Seção para reuniões periódicas, a fim de tratar de assuntos que interessem à A. P. L. ;
V - designar os chefes de Divisão, Serviço e demais Órgãos da A.P .L.;
VI representar a A. P. L., em suas relações com terceiLos ou em
juízo, podendo constituir mandatários;
VII levar ao conhecimento~ das autoridades competentes as irregularidades graves de que tiver conhecimento, solicitando as respectivas medidas, desde que escapem à sua alçada; ·
VIII elaborar o plano geral dos trabalhos anuais a serem realizados
pela A.P.L.;
IX - firm<'!.f os contn~tos em que fôr parte a A. P. L.;
X - fiscalizar a regularidade de todos os serviços da A.P.L., zelando
para que seje. observada a máxima disciplina, pontualidade .e economi.,..;
XI determinar a abertura de 'processos administrativos, designando
as respectivas comissões;
XII desigpar as comissões para a efetivação das concorrências ad ·
ministrativas;
X ! I I - elaborar planos de aplicação de fundos;
XIV autorizar o pagamento das despesas, na forma prevista no
orç2.mento;
XV baixar ordens de serviço;
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XVI examim1r a conveniência de aqUlsLçao de material, autoriR
zSndo-a ou não;
-XVII - rea_lizar as opera.ções de crédito, que forem previamente aprovadas pelo GoV8no; para custear a execução de melhoramentos de que car'eCa 0 pôrto e que se enquad>em rigorosamente nas possibilidades financeiras
da- sua receita;
XVIII aprovar as :instruções de concursos;
XIX - dist'ribuir, convenientemente, o pessoal pelas diversas Divisões
e Serviços da AdministraÇão dc. Pôrtor
XX submeter, em épcc<>s próprias, ao Departamento Nacional de
portos e Navegação, para ser encaminhado à apro\~ação do Presidente da
República, por interm.édio do Ministério da Viação e Obras Públicas:
a)

anualmente, a pmposta pormeno:rizada da receita e despesa;

b) a fixação e alteração das tabelas numéricas do pessoal, com in_di-

cação dos. saláTics e funções;
c) 0 plano gerd dos tro.balhos anuais a serem realizados, conforme di?
termina o inciso VHI dêste artigo.
SEÇÃO Il

Art. 24. O ChefE- d-e. S, A.
Superintendente, compe~indo-lhe:

exercerá as funções de Secretário du

I atender às pessoas que procurarem o Superintendente, dand'o ao
mesmo conhecimento do assunto a tratar;
1I requisitar das Divisões àu Serviço quaisquer informações ou
documentos necessários ao esclarecimento dos processos pendentes de se•
Iução do Superintendente;
III manter em ordem c segurança o arquivo dos cioO'Umentos que
devam permanece:- no g2binete do SuPerintendente, colecionando as cópi2s
e minutas ela correspondênçia do Superintenden~e ou expedida por sua
ordem;
IV representar o Superintendente, quando para isso fôr designado;
V redigir tôda a cor:respondência epistolar e telegráfica do Su~
perintendente.
SEÇÃO l!l

Dos Chefes de Divhão e Serviço
Art. 25.

Compete aos Chefes de Divisão e Serviço:

dirigir, examinar e fiscalizar todos os serviços ou Serviço a seu
cargo, distribuindo o respectivo pessoal, de acôrdo cem as necessidadeS dos
mesmos;
li promover, junto ao Superintendente, t8das as medidas e providências converüentes à bo~ organização dos trabalhes que lhes estão
confiados;
III ---:--- informar os_ documentos referentes à Divisão ou ao Serviçó a
seu cargo, fornecendo tod,os os dados e elEJmentos para completa elucidação
dos assuntes e julgamento do Superintendente;
IV - ter em dia os registros dos serviços da Divisão ou Serviço sob
sua direção;
V zelar pa:rn que o horário regulamentsr seja fielmente observado
na Divisão ou Serviço que dirijam;
I -

CoL de Leis -

Vol. VI

F. 4

50

ATOS DO PODER EXECUTIVO

VI zelar_ no setor sob sua respomab:Uidaàe pela conservação dos
ben3 móveis e imóveis da A.P.L., provideridando, nesse sentido, ex-oHicio
du por- solicitação;
'
Vll fiscali;~a;- 8 zelar pela boa Oí"dern e disciplina gerais nas I'8S•
;pectivas Divisões e Serviços, bem como quanto à higiene de suas dependências, cooperando com a adnünistração;
VIII p:rovidenciar, no caso de acidente de trabalho, o socorro imeclbto à vítima e o_ preenchimento das formalidades legais;
IX apre:::entar, a!malmente, até o dia 31 de janeiro, o relatório minucicso, descritivo, e estatístico, dos serviços realizados;
X não permitir o funcionamento de qualquer aparelho ou rnaqui·
nismo defeituoso, providencilómdo imediatamente sua rep~ração;
XI rr:anter fiscalização permanente do consumo de materiais;
XII exigir que os servidores sejam sempre portadores do cartão de
id0ntidade da A . P . L. ;
XIII f8.zer os pedidos de material necessário com as devidas es
pecificaçõas, fiscalizando o · resp8ctivo recebimento e aplicação-.
CAPÍTULO VI
DA LOTAÇÃO

Art, 26. Çada Divisão ou Serviço ~erá a lotação que fôr aprov:ada
pelo Superintendente, atendidas as necessidades reais dos serviços, evitandose, sempre que fôr possível, a falta ou exc0sso: de pesSoal.
Parágrafo 'Único. As alterações da lotação em vigor, depois de apro-vadas, pelo. Superintendente, só por êste poderão ser modiíicadas,

CAPíTULO VII
DO HOR.i\RIO E

Art. 27. O
normas seguintes:

trabalho

CONDIÇÕES

ordinário

será

DE

TRABALHO

executado

em

obediência _às

I S.A., 39 horas por semana;
li - D. T .. , 200 horas por mês;
III D. O., 200 horas por mês;
IV S. U,, 200 horas por mês;
Art, 28. Em casos de necessidade, os serviços de escritório poderão
ser prorrogo.dos de uma hora, sem direito a quaisquer gratificações extraor~
dinárias.
Art. 29. Ficam estabelecidas as seguintes normas gerais para os serviços extraordinários:
I - nenhum empregado poderá trabalhar_ mais de duas noites consecuti
vas, nem dezesseis horas continuas;
li o trabalho extraordin&rio caberá, de moâo equitativo, dentro de
cada órgão, a todos os empreg2dos indistintamente;
III - evitar-se-á, tanto quanto possível, por conta da A. P. I,., a realiz8ção de ~erviços extraordinárÍos, devendo os mesmos preceder .a autorização
do Superintendente, que poderá ser a posteriori nos câsos de emergAncia.
Art. 30. Os dias e horas dz trabalho extramdinário, em qu2 o pessoal
escalado seja utilizàdo ou não durante todo o período, será debitado, ~o requisitante do serviço, o total das despesas com o extraOrdinário e or..ais 10 %
de administração 1 subtraído das desp2sas corresponde_nte~ ao' custo do trabalho
ordinário.
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§ 1.o Os se:rviços ext~ao:rdinários, executados durante a.s. horas Ce ro?feições,
~?rão
u

integralmente d0bí-::ados ao!.>

reoci~hantes,

com 10 o/o de administração.

§ z.o Ú"'> serviços mdináuos e extraordinários requisit2dos e .nfío utiii.zados

serão debitados, integralmente, aos requisi'cantes, com o acréscimo de 10 o/o de
dmi:.:ristração, a menos qu.e êstes cancelem as requisições antes da P:... P, L.
3
tf:r incorrido :nas despesas para executá-los.

A 1·t. 31. Os reforços, vduntàriamente requisitados pelas partes, serão,
integralmente, debitados 20~ requisitantes, com o a.crésci;:no de 10 % de achninistração ·
Art. 32. Os se;.:viços de interêsse da A. P. L. e não requis-itados pelas
!J.:?;.·~es obedecerão 20 horário no1·nnü estabelecido no art. 27 dêSte Regimento.
Art. 33. Serão observadas as seguint8s normas sôbre o ponto:

e) só será d2do acs empregados que se apresentarem com o •.tnifom:·le de
c distintivos adotados;
!J) os e;npregados que não comp2r-ecerem à hora de trabalho, e pan: cuja
substituição já tenham sido escal8dos outros, perderão o dia; ·
c) os empregados não ~ubstituídos, que chegarem ao· trabal\:ld com m8.is de
15 e menos de 60 minutos de atraso, perderão 1 hora e os qu8 chegarem -com
mais ele 1 hora menos de 2 horas perderão meio ou o dia, confo;·me a con~
tr~baiho

veniência do serviço;
d) perc;erão 1 hc.ra os empregados referidos na letra antcric.r e que na
mes'ma stimana chegarem atrasE~dos ao serviço, máis de três vêzes, sendo embora
o atwso inferior a 15 minutos;
e) os apontadores ar::otazão, rigorosamente, os, atrasos anteriorme,Jte h1dic<:~dos em livro própdo. ksses :õ\Ü<lsos p,oderão ser relevs.das peitA; ..-:he~es de
serviço, duas vêzes por n-tês, quando o faltoso o merecer à vista dos seu;: bons
:mtecedentes;
f) cinco minutos antes da ho:ra do início do trabalho, pela manb&, 6ntes
e d0pois das refeições, s.s si.;:encc; da A. P. L. darão o primeirc sinal e, i:,
hora exata do início do tn:~b.a!ho, da:::ão o ~r:.;u:ado sirial, quando todos os
empmg"ados inicia!·ão as suas ocupações;
[J) dez minutos antes do final do trabalho, as sirenes darão ue.1 sinal, c.o
som do qual os empregados interromperão o trabalho para arrumar' as ferra~
mentas e utensílios e rr.arcaJ:" :~s cz.rtões.

CAPÍTULO VIII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 34. Serão substituídos nz.s suas faltas eventuais:
I -

até 30 dias, automàticamente:

a) o Superin'wndente, por um dos chefes de Divisão, por êle designado;
h) os chefes de Div:são ou de Serviço, por p~-;;soa decignada pelo SuperiD.tendente;
c) os chefes dos demais órgãos, por pessoal designado pelo Superintendente, mediante proposta dos respectivos chefes d_e Divisão cu S<õ!t"Viço, se fÔ;:
o caso;

II -

p~Io

Além de 30 dias:

a) o SuPerintendente, po1 pessoa nomeada pelo Presidente da I.ZepúbEca;
b) os chefes de Divisão, Serviço e demais ó::-gãos, po:c pessoas desigm:da~
Superintendente ,
Art. 35. As substituições autom2ticas não serão remune:radas,
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Ar-t. 36, A substituição, remune<ada. depev.de de ato e:;::presso de autoridude competente pam designação.
§ 1.0 O S'..!bstituto terá dü-eitc a perceber o salá:do
substituído.

Oi+

gratificação do

§ 2. 0 Se o sube::ituto fôr empreg3do da A. P. L. perder6, enquanto
durar a substituição, o respectivo s2l'ário.
§ 3.0 No caso de funçê.a gratifi<::<ida, perceberá curnulativamm1te' v salário
<; a g:::at!ficnção cu:r:respoi!dente.

A:ct. 37, Só haverá substituição remune:rnda para cargos de .iireç:ão, cargos isolados e funções gratificada:;.

CAPÍTULO IX
DOS FUNDOS DE ADMINISTRAÇÃO DO PÔRTO DE LAGUNA

Art. 2,8. O :resultado líquido verific3.do no encerramento de c2da balanço
2111.1.al será ~::plicado nos seguintes fUndos:
I
II

~

60 % para a conta "Fundo de Cónservação";
40 % para a conta "Fundo de- Obras Novas".

CAPÍTULO X
DISl?OSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 39. A estrutura e as norm2.s de funcionamento determin9.dos por êste
Regimento irão sendo implantados à proporção que as necessida:l(:lS do Pôrto
.8ssim, o exigirem.

Rio de Janeiro, em 3 de julho de 19tl-i!·. -

DECRETO N. 0 15.965

~ DE

3

João . de

lkfcndonq:~

DE JULHO DE

Lima.

1944

Inclui :nos eleitos do Decreto~lei 'rt. 0 4. 166, de 11 de matça de 1942,
que menciona
O Presidente
tlgo '74, leua a da
do Decreto-lei n. 0
do Decreí:o-ld n. 0

;'.l

pessoa

da República, usando da ~tribuição que lhe confere o arConstituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5. 0 e 1:
4. 8Cl'"'.; de 7 de cut"Dbro de 1942, e na alínea h, art~. 1.0,
5. 7'1'1, de 26 de .,.:gôs~o de 1943, decreta:

Art. 1.° Fica incluído nos efeitos do Decreto-lei n. 0 4. 166, de 11 de
ma;ço de 1942, o cidsdão Doutor Vicente de S<O)boia Lima.
~t.-.rt. 2. 0 Êste Decr~to entrará. em vigor :<:<:1 da·ta de sua publicação.
Art. 3. 0 Revog2.m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.
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DECRETO N. 0 15.966 -

DE

3 ___ DE JULHO

DE

1944

Rev·oga o art. 63 do Decreto n. 0 20.465, de 1.0 de outubro de 1931, que reforma a legislação das Caixas de Aposentadoria e Pensões

o ?residente da Repúb!ica, usando da Btribuição que lhe confere o art-igo 74, letra a, da Consti~uição, decrata:
Art. 1.° Ficam t·evogad8.s as disposições constantes do art. 68 do Decre;:o n. 0 20.465, de 1 de outubro de 1931.

Art. 2.0 Êste Decret,a entrará em vigc...r na dma de stm publicação.
'Rio de Janeiro, 3 ds julho de 1944, 123.0 da !nclepenc10ncia e 56.0 da
Repúb~ica.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

Joâo de Mendonça Lima.

DECH.ETO N. 0 15.967 -

DE

3

DE

JULHO

DE

1944

Outorga à "ABro-Industrial Bruno Heidrich, Sociedade Anônima", com sede
em Rio do Sul, Est$.do de Santa Catarina, concessão para o aproveita1mento da energia hidrátJ.lica da. ce.clweira situnda :no Ribeirão da Vargem,
afluente áo rio Jtajai do Oeste, no distr-ito de Ts.ió, município de Rio do
Sul, Estado de S~nta. Cs.tarina

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigó' 74, allnea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de
Àguas (Decreto n. 0 24. 643, de lQ de julho de 1934), decreta:
Art,

1.0 Respeitados os direitos de te1·ceiros, anteriormente adquiridos,

é outorgada, à "Agro-Industrial Bruno Heidrich, Sociedade Anônima", com
sede em Rio do Sul, Estado de Santa Catarina; concessão pata o aproveitamento de energia hidráulica de uma cachoeh-a situada no Ribeirão da Vargem, no distrito de Tfdó, município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
Com a potência de quinhentos e sessenta e um quilowatts (561 kw), correspondente à altura de queda de cento e oito metros ( 108 m) e à descarga
de quinhentos e trinta litroS per segundo (530 1/seg.).

Parágrafo único, Essa energia
quinismos da concessionária .
. Art. 2.0
obriga-se a:

f:e

destina

à

movimentação

de

ma-

Sob p8na de caducidade da presente conce'ssão, a interessada

I - Registrar êste título na Divisão de Àguas, dentro do prazo de sessenta (60) dias após a sua ·pub!lcação no Diário Ólicial.
II Apresentar, em três (3) vias, dentro do prazo de um (1)
contado da data do seu registro na Divisão àe Àguf.s:

ano~

a) dados sôbre .o regime do curso de água a aproveitar, principalment{3
os rd~tivos à descarga de estiagem e à de cheia, bem como à variação do
ní.vel de água a montante e a jusante da fonte de energia a ser aproveitada;
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b) planta, em esc::.!la razoável, da área onde se fará o aproveitamento da
energia, abnmgendo a parte atingids pelo remanso da barragem, e perfil do
í:io a montante e a jusante do loc<il do aproveitamento;
c) projeto ele barrz:gem, Método do d.lcvJo, justifi_caçãO do tipo adótado;
d:;;.dos geológicos relativos ao terreno em que será construlda a barragem;
cákulo e dimensionamento dos vertedcu::.-os, comportas, grades, adufas, torr.scla d~ água, ccmal de derivação, di~'yosições que assegurein a conservação
e a !ivre circul8.c3o dos peixes, atendendo às suas particularidades naturais;
seções longitudin~i.s e Ú2nsve:.·sais; orçamento;
d) conduto forç~.do; cálculo e juStificação elo tipo adotado, planta e perfil,
com· tôdas _as indicaçõc:s e cbservâ:ncirt das esc2.las seguintes: para as plantás,
um po:;:- duzentos (1!200); para os perfis, horizont8.1, um por duzentos (1/200)
e verti.cai, ura, por cem (1/.iCO), cálculo e desenho do ~:ssentamento e fixação
dos blocos de ancoragem; on;:ar.1ento;
e) ediíício àa usina: cálculo, projeto e orçamento; turbin0: justificação
do tipo adotsdo, seu rendimento em cargo.s diferentes, em múltiplos Ce 1/4
ou 1/8 até plena carga, indicação da vebcidacle característica de embalagem
ou disparo, sentido de rotação e indicação da velociàG.de com 25, 50 e 100
por cento de carg8; c<?.:racterística de seu regulador e aparelhos de medição;
desenho da turbina; te"mpo de fechamento, canal de fuga; orçamentos respectf_;os;
ft m_emorbl justificativo, incluindo orçamento global e detalhado de
tôdz.;: as pe.ortes do projeto, bem como das desapropriações a fazer, se as
houve;:-.
IH Asd:nar o contrato discip!in:::r d~ concessão dentro do prazo de
sessenta (60) ài~ts, contndos da dsta em que ·fo:r publicada a ã.>provação da
respe~-::iva minuts.. pelo Ministro da Agricúltura.
IV - Apresentar o ráesmo contrato 'à Divisão de Aguas do Deps.<rtamentf'
Nado:ual da P::·odnção Mineral, pam os fins de registro, até sess~mt;; ( 60}
diss npós o registro !lO Tribunal de Contas.
V Obedecer, em todos os projetos, às prescriÇões de ordem técnica
d-sterminads..S pela Divisão de Ágm!s .

. . Parúgn:fo único. 0.9 pr8zos, s.• que se refere êste artigo, poderão, se para
Ü-'so houver jnst·a causa, seJ.· pwrroga:c!os por ato do lVIinistTo da Agricultura,
ov.vidE- a Divisão do Águ2s do Dcps.'tt~rr::e:-Ito Nacional do. Produção IV'H-

r;_eml.
Ar:.:. 3. 0 A cor:.cessionária fica obúgada a consí:r,Jir e a manter, nas p:ro;;imidG.des d(l !oc::::! do aproveitzmento, onde' e desde quando for deter-m!nado
pel.s.• Divi~ão de Águs.s, as insts.>lnções nBcessá:.-ias · a observ:aç5:2!s lininoétricas
o medições de descarga do curso de água que vai utilizar, e a realizar as
observ8.çÕes de acôrdo com 2s instruções da mesma Divisão.
Art. 4:. 0 A minuta d'o cont1·Sfto disciplinar desta concessão será prep<......
rada prúç: Divisão de ÁgunS> e submetida à aprov<'~i'io 0o Miuist:-o da Agdcultur-;,_. f
Art. 5.0 A presente concessão vigor-ará pelo pra·zci de trinta (30) anos,
cont?.:b3 d.",• dota do _1·eg!stro do respectivo 'contmto na Divisão de Águas..
Art. 6.° Findo o pr;;;zo da concessão, túda a propriedade da co;-~c-essio
náda que, ao momento, existir em função exclusiva e per.manente da ut.ilizn:çãO de energia referente ao f!'proveitmnento concedido, reverterá para o
Tviunidpio de Rio do Sul, mediza1te indenização do custo histórico, isto é, do
capital efetivamente invertido, menos a depreciação.
§ 1.0 Se o Município de Rio do Su:l não fizer u~o do seu direito a essaa concessionária poderá, pela forma que, no respectivo contrato,

:~even5_o,
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5b

já deverá ests.•r prevista,. reque;rer seja a presente concessão' renovada, SZllvo
1
se preferir repor, por sua conta, o curso das águas no seu estado primitivo •
0
§ 2.o Para os efeitos do § 1. dêste artigo, fiça a concessionária obrigadZl
a da.r conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Município de Rio do
Sul, e, El entrar com o requerimento, de prorrogação da concessão ou o ·de
dedstênda desta, <:.•té seis (6) meses antes do término do respectivo prazo.

Art. 7.0 A concessionária gozará, clesde a data do registro a que se
refere _o art. 5.0 do presente Decreto e enqua•nto vigorar esta concessão, dos
ftwores constantes do Código de ÁguaS e d2S leis especiais sôbre a mo:<téria.
Art. 8.0 Êste D~creto entra em vigoi na data da sua publicação, revogadas as- disposições em contrário.

Rio àe Janeiro; 3 de julho de 1944, 123.0 da Independ&ncb e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.968 Suprim~

DE 3 DE JULHO DE 1944·

cargo ex.tz'nto

O Presidente da- República, usando da g.tdbuição que lhe confere o artigo 74, letl·a .0., da Constituição, €.' nos têrmos do art. 1.0, a1íne~ n, do Decretolei n. 0 3. 195, de 14 Ce a·bril de 1941, decreta:

Art. 1.0 , Fica supriillido 1 (um) cargo da classe C da carreira de Operário
de Artes Gráficas, do Q1.1adro Sup1ementaT do Ministério da Justiçs.· e Nsgócios Interiores, v2go em virtude do falecimento de Osvaldo da Cunha Xavier, dever-de a dotaç2o corresPondente ser lev2da a ·crédit~- da Conta Correr:.te do Quad-ro Pern1z.<nEmte do :mesmo !vHnistério.
Art. 2.0 Revogam-se s-s disposições e~n contrário,
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15.969 -

DE 4 DE JULHO DE 1944

Autoriza o· Govérno do Estado de São Paulo a derivar águas do rescnTzdório
do rio Grande~ até o _máximo de dois (2) metros cúbicos por segundo,
para abastecimento de água ao município, de Santo André.
O Preside:r~te d8 República, usando da atribuição que lhe confere-. o ar·tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo ,em visto. o requerida pela Interventaria Federal no Estado de São Paulo e o re'sultado dos estudo!; ree.lizados
para o abastecimento de água à população e às indústrias do município de
Santo André, no mesmo EsÍado:
Considerando que, ao aprovar o plano de obras da "The São Paulo
Tramway, Light and Power. Company, Limited"; para aproveitamento dá
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energia hidráulica do rio 'l""ieté e de alguns de seus z.fluentes, o D~creto númer.o 16.844, de 27 de março de 1925, na letra a do pe.rágr;:ifoJ único do
art, 1.0 , estabalcceu que a mencionada companhia de servi.ços públicos se obrigava a "não prejudice.r o abe~tecimento de água às populaçõas que seriam
náturalmente servidas pelos m2nand.nis a captar";
Ccnsidenmdo, ainda, que n p:referênci.a para o abastecimento de água
não é estabelecida de modo absoluto, un:;~ vez que a própria competência dos
Estados e dos municípios para autorizarem apmveitamentos de água, para aquêle
fim., ainda que sejam elas do seu donínio, fica limit<1da "pela servidão que
i:! União se confere para aproveitamento industrial das águ~s 0 da energia
hidráulica, e pa<a a navegação" (art. 29, § 1.0 , do Códlgo de Águas);
Decreta~

Art. 1.0 Para o ::!!Jastechnento de água ao muni~Íp~o de S2.r..to And!·é, o
Govêrno do Estado de São Paulo fica autorizado a d.-~:<i.\·ar, até 0 máximo de
dois (2) me1ros cúbicos por segundo, as águas represadas no reserva~ório do
rio Grande, num ponto situe.do entre as afluências dos ribeirões Pires e Pe~
droso, ou em pontO mais conveniente, de acôrdo com o projeto a ser apl·o\'ado pelo Ministro da Agücultura ,

R 1.° Com exceção apeDas das perdas que tiverem ocorrido com o seu
uso, as águ3s derivada:; ser3.o repostas no re':.>e..-vatório do rio Giande pelos
leitos dos rios Tamandu2teí e T!cté e, e!.1. seguida, pelas insto1ações da "The
São Paulo T'rf'.mway, Li.ght and Po\ver Co., Ltd.'', no canal do do Pinheiros
C seus afluentes, nos tê;:·mos do art. 2.0 dêste Decreto.
§ 2.0 A p:resente autorização vigorará peb prazo de trinta (30) anos a
pal'tir da publicação dêste Decreta, só p::ldendo ser renovada, findo êste prazo,
se, para o mesmo Hm, não houver possibilidade de uma solução que independa
de utilização das águ2s do reservatório do ri.o G-rande.

Art. 2. 0 O regime de reposição das águas derivadas e o de compensação
das perdas_ ocorridas cem o seu uso, bem con;_o a remuneração Ccs ~erviços
que "The São Paulo Tramway, Li.ght and Powe1· Co., Ltd." hauver d-:l
prestar nessn reposição, serão estabelecidos pelo Ministl'O da Agrkulttlr-a, mediante propos\:a elo Govêrno do Estado de São Paulo.
Art. 3. 0 Êsse Est::::do poderá conceô.er a terceiros o uso d~e ágt!as de
train_ o prdsente DecretO, devendo, porém, o respectivo decreto e:;:tadual
de concessão ter- prévia 0.provaçfio do Pn:::sidentB da República e. ::1 minuta do
conseqüente coutrato, ser, por sua vez, ap;:ovada pelo IVI:inistro da Agri·
cultura.
qm~

Art. 4. 0 Éste Dec:;:eto entra em vigor na data da sua publkação. revo·
gadas as disposições em contrário.

Rio ele Janeiro, 4 de julho de 1944, 123.0 da Ind-ependência o 56.0 da
República.

GE'fULIO

V AP.GAS.

]oíio M:wricio de Medeiros,
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DECRETO N. 0 15.970 -

DE

4

DE JULHO DE

1944

Aprova o Regimento do DepaLiamento Nacional de Indústria e Coznércio, do
l\1inistéâo do Trabalho, Indústria e Comércio
O PresidGr:.te da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regimento do Departamento Nadonal de
Indústria e Comércio (D .. N. I. C.) que, assinado pelo' Ministro de Estado
·do Trabalho, Indústria e Comércio, com êste b2ixa.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em ccptrário.
Rio de Janeh'o, 4 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Nlarcondes Pilho

.REG!~,!ENTO

DO. llEPARTAMEN'fO NACIONAL DE INDúSTRIA
E COMÉRCIO
CAPÍTULO I
DA. FINALIDADE

Art. l.u O Departamento Nacional de Indús'.:ria e Comércio (D.N.I.C.),
•6rgão intc·grante elo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, direta~
mente subordinado ao I\.finistro de Estado, tem por finalidade .incrementar o
clGsenvolvimento industrial e comei'cial do pais, cabendo-lhe tB.mbém exe~
cutar, no Distrito FedGt21, os serviços pertinentes ao Registro io Comércio
e ao .assentamento dos usos e costumes comerciais.

CAPÍTULO I!
DA ORGAN!Zli.ÇKO

Art. 2.0 O D. N. I. C. compõe-se de:
Divisão de E:.-:pamão Econômica (D. E.)
Divisão de Registro do Comércio (D. R, C.)
Divisão de Cadastro e Fiscalização "(D. C. F.)
Seção de Administração (S. A.~)
Art. 3.0 O D. N. I. C. será dirigido por um Diretor GenaJ. e cada
bivisão por um Diretor.
Parágrafo único. O Diretor Geral e os Diretores de Divisão do D. N.
I. C. terão Secretários escolhidos dentre funcionários públicos.
Art. 4.0 O D. N. I, C. terá um assistente jurídico, diretamente subor~
dinado ao Diretor Ge:ral.
Art. 5.0 A S. A,, as demais Seções e o Arquivo da D. R. C
Chefes ~esignados pelo Diretor Geral.

te::ão

Art. 6.0 Os Órgãos do D, 'N. I. C. funcionarão perfeitamente ~rticula
dos, em regime de mútua colaborsção sob a orientação· do Dirt>tor Geral.
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CAPÍTULO lU
DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA DAS -DIVISÕES E SEÇÕES

SEÇÃO I
Da D. E.

Art. 7.0 A D. E.· compete:
I .:....:.._ estudc.r e propor medidas de ordem econôn:ic~ visr:mão o incrementodas atividades industriais e comerciais do país e o desenvolvi1i1ento da expor . . .
ü:,ção;
II ~ manter escritórios come:rci.ais no estranr-;eiro par3. es'.:uds.r 8.S possi~
bilidades de intercâmbio comerciBJ e para propasanda dos , produtos brasi~

leiros;
HI -

manter urr. mostruário de produtos. ir.dustrbis.

Art. 8.0 A D. E. compõe-se de:
Seção de Estudos (S. E. )
Seção doS Escritórios Ccme1-ciais (S. E. C.)
Seção à e Informações Econômicr:s (S. I. E. )·
Art. 9.0 À S. E. compete:
I - incrementar o desenvolvi.mento do co~érdo e da indústria;
II - estudar, na medida em que interessem ao Brasil, 2s, indústrias <na...
nufatureiras e o comércio dos países estrangeiros, seus regulamentos e restrições em relação ao comércio br.asilei.ro, levando informações aos grupos nacionais interessad0s;
III estudar os problem21s da indústria e do comércio interior, a localização de mercados, tarifas e possibilidades de trgnsportes marítimos _e terrestres, e outros, colocando as observações, informações ou sugestões, que formular, ao serviço dos· industriais e comerciantes, por intermédio da S. I. E.:
IV - estudar e propor as medidas de efetivaÇão da política comercial ou
industrial traçada pelos órgãos próprios, hazendo-os ao corrente dos trabilhos do Departamento que possnm servi;- de subsídio flO exerdcio de suas atribuições, bem como estudar as provlclências legais até hOje adotadas para proteger o comércio ~m gemi ou uma iúdústri.a em particular, observando os r<?sultados obtidos e considerando a conveniênd.a de propor ao Govêrno, atrav~s
dos réCridos Órgãos ou diretamente, caso não contrarie ~ política geral por
êles fixada; quaisquer modificações oportunas;
V - eStudar pe:cm:::nenteD1ente os p:rocessos de pesquisas econômicas p'lra
aperfeiçoamento progresdvo de seus t:rabc.Jhos;
VI~ opinar nas questões que forem submetidas ao ex2me do D.N.I.C.,
sempre e exclusivamente quando comportarem ou exigirem estudo do ponto
de vista econômico.
Art. 10. À S. E. C. compete dirigir, orientar e coordenar as atividad~s
dos Escritórios Comerciais do Brasil no Exterior, elabo,rando instruções quelhes regulem o funcionamento.
Art. 11.

À S.I.E. compete:

I informar os meios interessados, não só sôbre as atividades e o~
serviços qt:.e a Divisão pode prestar, como também sÔbí·e problemas eco~
nômicos e dahos estatísticos originais;
II -

manter. e ampliar o mostruário dos produtos industriais a cacgo

do D.N.I.C.
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SEÇÃO li
Da..D.R. C.

Art. 12. À D.R.C. compete executar ós serviços relativos ao Registro
do Comércio no Distrito Federal.

Art. 13.

A D.R.C. · com!?_5e-se de:

Seção de Recebimentos e Informações (S.R.I.)
Seção de Registros e Edibis (S.R.E.)
Arquivo (A. )

Art. 14.

À S.R.I. compete:

I - receber, diret<:J.mente, 2.nota:;: e classificar todos os processos relativos
ao registro do comércio e os E-vrOs destinados ao registra e rubrica, ei!caminhando-os à Seção competente;
II - proceder ao exame prévio dos processos no sentido de verificar se
trazem os docü:mer.tos exigidos por lei. e se foram pagos os selos devidos;

!II - informar Os interessados sÔb;:e o andamento dos papéis e dar vista
de processos em exigências;
IV - restituir aos interessados os 1ivros já regl.süz.dos e rubricados e as
segundas vias de documentos arquivados;
V - remeter ao A. os processos em exigência, depois de 6 meses da
data do respectivo despacho.
Art. 15.
I dais;

À S.R.E. compete:

registrar, 'rubricar e f:;.zer as 'anotações requerid<J.s nos livros comer-·

I1 - preparar os documentos, depois de despachados, encaminhando~os à
Seção competente;
UI - preparar a correspondência da Divisiio;
IV - instruir iodos os processos rel:õ:tivos aos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, àos avaliadores comerciais; aos prepostos e
fiéis de armazéns gen:ds;
V - prepara:: os editais e·m geral, os resumo~ de documentos m:.mdados
registrar ou arquivar, ·os despad:os e mais publi<;ações para o Diário Oficinl;
VI - fornecer certidões de arquivamento dos Jocumentos de sociedades
por ações;
VII estudar e informar todos os processos que lhe sejam . encami~
nhados.
Art. 16.

Ao A. compete:

I - a guarda e conservação de tôda documentação do registro do comercio, hem como dos processos sem andamentos por falta de cumprimento de
exigências;
li estudar e informar os pr-ocessos que para êsse fim lhe forem en·
caminhados;
III
m·ganizar os índices, fichários e prontuários da Divisão;
IV - hzer nos documentos arquivados, as anotações ordenadas em de:;pacho;

V -

e:&pedir certidões e cópias fotostáticas de documentos arquivados"
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SEÇ.4.0

III

Da D. C. F.

Art. 17.

A D.C.F. compete:

I manter dados. de estatística e cadastros de interêsse para as ativ.i.,
dades de incr.Gmento do desenvolvimento comercial e industrial a cargo do

D.N.I.C.;
II ·_:__ executar as fiscalizações atribuídas ao Departa,mento;
III - assentar os usos e costumes comerciais correntes no Distrito F0dera1.
·
Art. 18.

A D.C.F. compõe-se de:

Seção de Cadastros (S.C.)
Seção de Fiscalização ( S . F. )
Seção de Assentamentos e Autori_zações (S. At .")
Art. 19.

À S.C. compete:

I - manter cadastros de interêsse para as atividades de incremento do
desenvolvimento comercial e industrial a cargo do D. N. I. C.;
II - manter dados estatístkos sôbre a produção industdal e o movimento
de export2.ç~o e importação do país.
Art: 20.

À S. F. compete:

I ~ fiscalizar a observância das disposições legais relativa sao eY.erctclO
das profissões de leiloeiros, tradutores públ:icos e intérpretes comerciais;
li fiscalizar a observância das disposiçõzs legais rel&tivas ao fundo·
namento de emprêsas de armazéns gerais e dos trapiches e armazéns de depósito de gêneros, assim- como de outras que incidam diretamente na alçada
da repartição; .

III - exercer outras :fiscalizações a cargo do D. N. I. C. ;
IV ~ instruir os processos de infração e opinar sôbre êles.
Art. 21.
I

~

À S. At. compete:

promover o assentamento dos usos e costumes çomerciais;

II - emitir parecer ncs processos referentes às. sociedades anônimas que,
p2.ra funcionar, dependam àe autorização por intermédio do I'/Iinistério do Trabalho, Indústria e Comércio, exceto as de seguro, e nos referentes -às sociedades estrangeiras por ações, igualmente condicionadas à autorização par:a
funcioriar no país;
III promover o depósito das marcas de exportação;
!V - estudar as questões e dar parecer nos processos referentes à Junta
de Corretores de Mercadorias no Distrito Federal e ao funcionamento das Bolsas de Mercadorias.

SEÇÃO

IV

Da S. A.
Art. 22.

À S.A. compete promover as m;didas prelimina-res necessanas

à administração do pessoal, material, orçamepto e comunicações a cargo do
Departamento de Administração do Ministério .do Ti-abalho, Indústria e Coméréio, com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada, observando a'l
normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo.
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Ao Diretor Geral incumbe:

I -

orientar, coordengr e fiscalizar as s.tividades do D. N. I. C.;
IIr- despachar pessoalm::mte com o Ministro de Estado;
IH - baixar portarias, instruções e ordens de serviço;
IV' - comunicar-se, diretamente, sempre que o interêsse do serviço o
e::dgir, com quaisquer autoridades públicas, eY.céto com os Ministros de Estado, caso em que deverá fazê-lo por intermédio do Ministro de Estado do
Trcba!ho, Indústria e Comércio;
v - submeter, anuali:rwnte, ao Ministro de Estado,. o plano de trabaiho
do Departamento;
VI - apresentàr, anuc.lmente, ao Ministro de Estado, relatório das atividades do D.N.I.C.;
VII - propor ao Ministro de Estado as pr-ovidências necessárias <10 ap~•:··
feiçoamer:to do serviço;
VIII - reunir, periOdicamente, os chefes dos diversos órgãos para discutir
e asse-;tar providências relativas ao serviço e comparecer às reuniões para as
qUais seja convocado pelo Ministro de Estado;
IX - opin12r em. todos os assuntos relativos à's atividades da repartição,
dependentes de solução de faltoridades superiores, e resolver os demais, ou·
vidas os órgãcs que cor..1.põem o Departamento;
X orgaaizsr, conforme as necessidades do serviço, turmas de tr<'lbalho cem horário especial;
XI - determinar op. avtorbar a execução de serviço- ext:e~no;
XII admitir e disperis<:>.r;- na forma da legislação, o pessoal extranumerário;
XIII designar e dispensar, por indicação do respectivo Diretor de
Divisão, os ocupantes de fUnção gratificada de chefia, bem como os respectivos- substitutos eventuais;
XIV - designar e dispensar o· seu Secietário;
XV - movimentai, da s.côrdo cem a conveniência do serviço, o pessoal
lotado no D.N.I.C.;
XVI expedir boletbs de merecimento dos funcionários que lhe
forem diretaments subordinados;
XVII o~ganizar a alterar a escala de férias do pessoal qll:e lhe fôr
diretamente subordinado;
XVIII - elogiar e aplicar penas di;ciplina>es aos servidores do D. N.
I. C., inclusive a de suspensão até 30 dias (trinta dias), propondo ap Ministro de Estado as penalidades que excederem de sua alçada;
XIX - determinar a instauração de processo administrativo;
XX - antecip2r, ou prorrogar, o per!odo normal de tmbalho;
XXI - splicar as dotações· destinadz.s à aquisição de obras e publicações, revistas e jornais científicos, observadaS as disposições legais;
XXII - impor multas e outras penalidades, na forma da respectiva·
legislação, aos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerc1a1s, às
emprêsas de armazéns gerais, trapiches e armazéns de depósito de gêneros.
Art. 24 -

t~o3

Dhetores de Divisão incumbe:

I - .orientar e coordenar as atividades da respectiva Divisão;
II - despachar· pessoalmente com o Diretor Gerei;
III - indicar ao Dü·etor Geral o:> funcionários que devam exercer
função gratificada e de Chefia, bem como os seus substitutos eventuais;
IV - distribuir e redistribuir o pessoal lotado na Divisão;
V, - designar · e dispensar o seu Secretário; ,
VI organizar ç/ alterz.r a escala de férias dos Chefes de Seção e de
seu Secretário;
VII - aprovar a escala de férias do pessoal das Seções;
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VIII - elogiar e aplicar pen.ss discipli:1ares aos servidores da Divisão,
inclUsive a de suspensão até 15 (quinze) dias, propondo ao Diretor Geral
a aplic~Çã.o de penalidade que exceder de sua &lçada;
IX bai,tar instruções para execução dos serviços da Divisão;
X - pn;feri:r despachos interlocutórios;
XI -'-- despachar os pedidos de certid8o;

XII - ar:n·esentar, anualmente, ao Diretcr Geral, relatório das
dades ·da Divisão.
Art. 25 -

ativi~

Incumbe especia!mente:

I - ao Diretor da D. E., firmar entendimento direto de sua Divisão
com a respectiva clientela, já pessodme:1te, já mediante autorização individual, para c2da caso, a servidores da mesma Divisão;
·
II ao Direto• _da D.R.·, fixar normo.s e prazos para as diversa3 ro~
tinas, dando ci&ncia aos interessados, mediaüte carb::.zes colocados em loq:tl
bem visível, e .vel<!.ndo pelo cumprimento ·dos mesmos prazos e normas.

Art. 26. Ao Assistente Jurídico incumbe opinar em processoS de na~
tureza jurídica que lhe forem submetidos pelo Diretor Geral e colaborar,
sempre que solicitado, e dentro do ·~eu campo especializado, nos trabalhos
dós órgãos do Departamento.
Art. 27. Aos Chefes de Seção incumbe dirigir e fiscalizar os trabalhos
respectivos, devendo para tanto:
I - distribuir os' trabalhos aos servidores, orientar a sua execução e manter coordenação entre os elementos componentes da Seção, determinando as
normas e m&todos que se fizerem aconselháveis;
!I velar pela disciplina e ·manutenção do silêncio nas salas de tra~
balho;
III elogiar e aplicar as penas de advertência e repreensão, propondo
ao respectivo diretor a penalidade que exceder O.e sua alçada;
IV - organizar e submeter à aprovação do Diretor a escala de férias do
pessoal da Seção;
V apresentar ·mensalmente ao Dh-etor relatórios dos trabalhos rea~
lizados, em andamento ou planejados.
Art. 28.

Aos ·secretários incumbe:

I . - atendér às pessoas que desejarem comunicar~se com o respectivo
Di.-etor, encaminhando-as ou dando a êste conhecimento do assunto a tratar;
II representar o Diretor, quando para isto fôr designado; e
III redigir a correspondência pessoal do Diretor.
Art, 29. Aos servidores que não têm atribuições especificadas neste
Regimento cumpre executar os trabalhos que lhes forem determinados.

CAPÍTULO V
DO HORÁRIO

Art. 30. O horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor Geral,
respeitado o· número de horas semanajs ou :r.1ens2is. estabelecidas para o Serviço Público Civil.
Art. 31. O Diretor Geral e os Diretores de Divisão não ficam sujeitos
a ponto, devendo, porém, observar o horário fixado.
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CAPíTULO VI
DAS SUBSTITUIÇÕES
A:~t. 32,
Serão substitufdos automàticamente, em suas faltas e
'dimentos- eventuais, até 30 dias:

-de

impe~

I - o 'Diretoi' Geral por um Diretor de Divisão designado pelo Ministro
Estado, por indicação do referido Diretor Geral;

II os Diretores de Divisão por um dos seus Chefes de Seção, de·signado pelo Diretor Geral, por indicação do respectivo Diretor;

IH -

o Chefe da S. A. por serVidor designado pelo Diretor Geral;.

IV os demais Chefes de Seção por servidor designado pelo Diretor
·Geral, p'or iP..dicação. do respectivo Diretor de Divisão.

Parágrafo umco. Ho·.rerá sempre servidores
·para as substituições de que trata êste artigo.

previamente

designados

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33. As Seções do D.N.I.C. poderão desdobrar~se ein turmas,
·mediante instruções de serviço expedidas pelo respectivo Diretor.
Art. 34. O Diretor Geral poderá delegar ao Diretor da . D. R_,., me~
·diante ordem de serviço, o despacho final de determinados processos de , registro do · comércio.
·
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1944. -Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 15.971 -

DE

4

DE JULHO DE

1944

Aprova o Retjir:nento do Servico N acionai do Câncer, do Departamento
Na.cional de Saúde

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, 4ecreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento do Servico Nacional do Câncer
(S.N.C.), que, assinado pelo Ministro de Estado da Edu,cação e Saúde;
com êste baixa.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de, sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

A'l'QS DO PODER EXECUTIVO

REGIMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DO CANCER
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1.0 O Serviço Nacional do Câncer (S.N.C.), órgão integrante, do
Departamento Nacional de Saúde (D .N. S.), tem por finalidade organizar
o combate ao câncer effi todo o país, planejando, pai-a isto, os respectivos.
serviços, constituindo-se em elemento orientador, coordenador, e fiscalizador
das atividades das organizações públicas e privadas, empenhadas na luta
contra a doença, prestando-lhes a possível assistência material e técnica, a
incumbindo-se da parte de execução que, no programa fixado, couber ao
Govêrno Federal.
Parágrafo único. As atividades do S. N. C. serão exercidas diretamente
pelo respectivo Serviço, ou p.or intermédio das Delegacias Federais de Saúde
quatido solicitadas pelo diretor do S. N. C., com aprovação do diretor geral
do D.N.S.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0

O S.N.C. compreende:

Instituto de Câncer (I. C.)
Seção de Organização e Contrôle (S. O . C. )
Seção de Administração (S. A. )
Parágrafo único. O I. C. disporá para as :mas finalidades de. labora..
tórios, enfermarias e ambulatórios.
Art. 3.0 O I. C. e a S. O. C. serão chefiados por funcionários ·de.
carreira de IvtédicO Sanitarista, indicados pelo diretor do S. N. C. e designa·
dos pelo diretor geral do D. N. S., ou por técnicos em cancerologia para êssa
fim contratados.
·
Art. 4.0 A S. A. terá um chefe escolhido e designado pelo diretor
do Serviço, mediante aprovação do diretor geral do D. N. S.
Art. 5.0

O diretor terá um secretário por @le designado.

Art. 6.0 Os órgão que integram o s:N.C. funcionarão perfeitamente.
coordenadc:s, em regime de mútua col;.:boração, sob a orientação do diretor.
CAPÍTULO IIl
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art. 7.0

Ao I.C. compete:

, I - realizar estudos, inquéritos e .pesquisas sôbre a epidemiologia, pro..
filaxia, diagnóstiCo e tratamento do câncer, inclusive no campo da anatomia
patológica, da física biológica, da química, da biologia, da sorologia
do
câncer experimental;
II - cooperar corri o Serviço Federal de Bio-Estatística no levantamento,_
em todo o país, da morbidade e mortalidade pelo câncer;
III - cooperar no ensino da cancerologia, em cursos não só para estu..
dantes, como para médicos, dentistas, parteiras, enfermeiras e outros pro..
fissionais.

e
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Art. 8.0

À

S.O.C. compete:

I ~ estudar o plano de comb.ate ao c&Ticer em todo o País;
II ~ orientar, coordenar e fiscalizar as organizações ofiGiais e privadas,
incum.bidas da luta contra o câncer em todo o país;
III ...:.._ procurar padronizar e uniformizar as atividades e os trabalhos de
organização oficiais e privadas incumbidas da luta contra o câncer em todo
0 país, respeitando, porém, as suas características regionais;
IV - opinar nos processos de subvenção federal a institui.ções de assistência e profila:ria do câncer e fiscalizar o cumprimento das exigências feitas
pelo poder compe!ente;
V - organizar e manter atualizados o re'gistro de tôdas as atividades
oficiais ou particulares rel<J.tivas aà·' problema do câncer e . o cadastro dos
estabelecimentos delas incumbi4os;
VI ~ fazer executar as medidas preventivas adequadas, de natureza
individual e coletiva, para a luta contra o ·câncer;
VII elaborar e manter sempre atualizadas resenhas técnicas que
digam respeito à. execução dos trabalhos concernentes à luta contra o câncer,
divulgando documentadamente e com exatidão novas aquisições cientificas,,
tornando claras as possibilidades de sua aplicação prática e dando notícia dos
resultados obtidos com essa aplicação;
VIII promover, pelos meios ~suais, em cooperação com o Serviço
Nacional de EduCação Sanitária, campanhas de propaganda e educação sanitária .que digam respeito ao câncer;
IX - editar uma Revista Científica de Cancerologia;
X animar a criação de associações, incentivar a realização de conferências e congressos de 'caricerologia e nlanter o intercâmbio com instituições análogas nacionais e estrangeiras.
Art. 9.0 À S.A. compete promover as medidas preliminares necessárias à administração de pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo
do Serviço de Administração do D.N.S., com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada, observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo.

CAPÍTULO IV
DAS ATRli3UIÇÔES DO PESSOAL

Art. 10. Ao diretor incum!::le:
I -

orienta:r e coordenar as· atividades do Serviço;

I l - despachar, pessoalmente, com o diretor geral do D. N._ S.;
III - b8ix:ar portarias, instruções e ordens de serviçO;
IV - comunicar-se, diretamente, sempre que o interêsse do serviço o
exigir, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de Estado, caso em que deverá fazê-lo Por intermédio do diretor geral do D. N. S.;
V - submeter, anualmente,- ao diretor geral do D. N. S., o plano de
trabalh.cs do Serviço;
VI - apresentar, anualmente, ao diretor geral do D. N. S. relatório
sôbre as atividades do Serviço;
VII - propor ao diretor geral do D. N. S. as providências neceSsárias
ao aperfeiçoamento do serviço;
VIII - reunir, periOdicamente, os chefes dos diversos órgão:;. para discutir e assentar providências relativas ao serviço e .comparecer às 1euniões
para .as quais seja convocado pelo diretor geral do D. N, S.;
Col. -de Leis -
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IX - promover reuniões dos chefes d: serviços oficiais e de instituições
particulares empenhadas na luta contra o cance:r;
X opinar em todos os assuntos relativos às atividades da Í"epclrtição,
dependentes de solução de autoridades superiores, e resolver os demais, · ouvidos os órgãos que cmnpõeffi o Serviço;
XI organizar, conforme 3.:> necessidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial;
XII - determinar ou ·,autoriza'r a execucão de serviço externo;
XIII - manter estreita colabon:.ção com- os demais órgãos do D. N. S.;
XIV admitir e dispensar, na forma da legislação, o pessoal extranumerário;
XV - designar o seu secretário e o chefe da S. A. e propor ao diretor
geral do D. N. S. a designação do chefe do I. C. e da S. O. C.;
XVI - movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pessoal
lotado, propondo a designação de funcionários para· serviço transitório junto
às Deleg'acias Federais de Saúde, repartições san-itárias estaduais e instituições ou organizações privadas;
XVII - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
diretamente subordinados;
·
XVIII - organiZar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe for
diretamente subordinado e aprovar a dos demais servidores;
,
XIX - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão
até 15 dias, aos servidores lotados no Serviço e prÓpor ao diretor geral do
D. N. S. a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada;
XX - determinar a instauração de processo administrativo;
XXI --: antecipar, cu prorrogar, o período nOrmal de trabalho; e
XXII - inspecionar, pessoalmente,· pelo menos uma vez por ano, e
mandar inspecionar, com a :freqüência necessária, os serviços· exeCuta~la's fora
ela sede e aS atividades das organizaçÕ2s oficiais e particulares existentes no
País e relacionadas com o problema do câncer.
Art. 11. Aos chefes de Seção e do _I. C. incumbe:
I - dirigir e fiscalizar os, trabalhes do respectivo setor;
li - distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes for subordinado;

III - orientar a execução dos trabalhos e manter a coordenação entre
elementos componentes do respectivo setor, determinando as n~xmas e
métodOs que, se fizerem aconselháveis;
IV - d0Sp0char, pessoalmente, com o diretor do Serviço;
V - apresentar, mensalmente, ao diretor, um boletim dos trabalhos do
respectivo setor, e, anualmente, um relatório dos trabalhos reali.zodos, em
andamento e planejados;
VI - pfopor ào diretor medidas convenientes à boa execuçãv dos trabalhos;
VII - responder às consu1tas que lhes forem feitas- por intermédio do
diretor, sôbre assuntes que se relacionem com a ssuas atribuições;
VIII Contribuir para as publicações dO Serviço com trabalhos que
expressem as atividades do órgão a seu cargo;
IX -- distribuir o pessoal, de acôrdo com a convemencia do serviço;
X -- expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
diretamente subordinados;
XI - organizar e submeter à aprovação do Diretor a escala de férias do
pessoal que lhes for subordinado, bem como as alterações subseqüêntes;
XII - aplicar as penas de advertência e repreensão aos seus subordiP.a·
dos, e propor ao diretor a aplicação- de penalidade que escape à sua alçada; e
XIII - velar pelJ;~. disciplina e manutenção do silêncio" nos recintos de
trabalho.
c~
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Ao secretário incumbe:

atender às pessoas que desejarem comunicat:~sc com o Diretor, en"
caminh::.;ndo~as ou dando a êste çonhecimento do assunto a trat2r;
·I!-- representar o Diretor, quando para isso designado; e
III - redigir a correspondência pessoal do _Diretor.
I -

Art. 13. Aos dem::lis servidores, sem funções especificadas neste regi·
menta, incumbe executar os. trabalhos que lhes forem determinados pelos seus
superiores imediatos.

CAPÍTULO

V

DA LOTAÇÃO

Art. 14.

O S.N.C. terá a lotação aprovada em decreto.

Parágrafo único. Além dos funcionários constantes da lotação, o Serviço
poderá ter pessoal extranumerário.

CAPíTULO

VI

DO HORÁRIO

Art. 15. O horário normal de trabalho $~erá fixado pelo diretor," respeitado o número de horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço Pú·
blico Civil.
Art. 16.- O horário do pessoal designado para serviço externo será esta~
belecido de acôrdo com as exigências dos trabalhos, observado o mínimo de
horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço Público Civil, sendo
a frequência_ apurada por meio de bol?tins diários da produção.
Art. 17; O Diretor dei S.N.C. não fica sujeito· a ponto, devendo, po
rém, observar o horário fixado.
CAPÍTULO

VII

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 18. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:

I - o Diretor, por um dos chefes P.e Seção ou do l.C., de sua indicação
e designado pelo Diretor geral do D. N. S;;
1I - os chefes de Seção e do I. C., por servidot"es designa<;}ds pelo Diretoy, mediante indicação do- respectivo chefe.
Parágrafo únicci. Haverá, s()mpre, servidores previamente designados pars
as substituições de que t,rata êste artigo.
CAPÍ'i:ULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. Mediante instruções de serviço do respectivo chefe, as Seções
poderão desdobrar-se· em' turmas.
Art. 20. , Nenhum servidor poderá fazer publicações e conferências, ou
dar ·entrevistas sôbre assuntos que se relacionem com a organização, e as' ati
vidades do Serviço, sem sutorização escrita' do diretor.
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Art. 21. A juizo do diretor; poderão s·er incluídos em publicações de·
S. N. C. trabalhos relevantes de técnicos estranhos ao mesmo, quando se r e·
ferirem a assu.."ltos relacionados com as suas atividades.

Art. 22. Trabalhos· realizados no S. N. C. poderão ser publicados em r e·
vistas científicas nacionais ou estrangeiras desde que_ tenham como único sub·
título a expressão "Trabalho do Serviço Nacional do Câncer - Brasil" 8 a
publicação tenha sido autorizada pelo Diretor.
Art. 23. O pessoa~ do serviço é obrigado a trabalhar. em qualquer ponto
do território nacional, para onde for designado, e sob o regime de tempo in
tegral, quando assim o exigirem as necessidades do serviço e .a critério de
Diretor do S.N.C.
Art. 24. São os técnicos obrigados a relatar, resumidamente, em diários.
'suas atividades e bem assim as ocorrências de interêsse do serv-iço. enviando-as.
semanalmente, aos seus respectivos chefes, que as submeterão, quando as julgarem oportunas, à apreciação do diretor do S. N. C.
Rio de Janeiro, -4 de julho de 1944. -Gustavo Capanema.

DECRETO

N.0

15.972 -

DE 5

DE JULHO DE

1944

Suprime cargos extintos

!Y
') Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos lO cargos da classe D da carreira de Dactilógrafo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazénda, vagos em virtude
-da _nomeação de Artur Jesús Alves, Diná Xavier de Brito, Jehová da Quadros
Sousa, Ida Lobo de Brito, Laura Bastos Távora, Maria Emília Paiva de Pino,
Maria José Saldanha Porromeu, Milton Doile Costa, Pedro José Vieira e
Zélia de Mendonça Mata, para outro cargo, devendo a-dotaÇão correspondente
ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo
Ministério.

Art. 2.0

Revogam-se as disposições .em cont;ário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d<l
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N.0 15.973 -

DE

5 D~

JULHO DE

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do ~rt. 1. 0 , alínea n, do De~
ereto-lei n. 0 3.195, .. de 14 de abril de 1941, decreta-:
'Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe 8 da carreira dé COntínuo de
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da pro-
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moção de Illdio Esme:i'aldo de 1\1ourão, cuja dotação foi aplicada no provirnento do cargo correspondente.

A;:t. 2.0

REvogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janei:ro, 5 de ju1hó de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
Repúbiico.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 15.974

--DE

5

DE JULHO DE

1944

Suprime cargos extintos

O Presidente 'da República, usando da atribuição que -lhe confere o artigo 74, letra' a,_ da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, àe 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 2 cargos da classe B da carreira de Servente
do Quadro Suplementar do MinistériO da Fazenda, vagos em virtude da
promoção de Clarindo da Rosa Freitas e da nomeação de Manuel Caetano
dos Santos para outro cargo, ficarldo sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

'
Revogam-se
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho _de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N.0 15.975 -

DE

5

DE JULHO DE

1944

Suprime car{!.o extinto

0 Presidente da República, usando da aúibuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, dD Constituiçêo, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe 3 da carreira de Patrão do
Quadr9 Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da promoção
de Álvaro Caetano Dias, fkando sem aplicação a dotação correspondente.
Ar:t. 2.0 -Revogam-se as

di~posi.ç~es

em contrário.

Rio de J<meira. 5 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.
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DECRETO N. 0 15.976 -

DE

5

DE

JUI.HO

DE

1944

SUprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atr'ibuição que lhe confere o ártigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do 8rt. 1.0 , alinea n, do Decreto-lei. n.O 3 .'195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art, 1.° Ficam suprimidos 2 cargos da classe B da ca;reira de Operário
de Artes Gráficas do Quadro Suplementar do Ministério da Faeenda, vagos
em virtude da promoção de Amilcar Olivein.. Santos e de Carlos Conceição
Costa, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio. de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 doa
Repllblica.
GE.7ULI0 VARGAS.

Padlo Lira.

DECRETO N. 0 15.977 -

DE

5

DE JU-LHO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alín~a n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica _l suprimidos 5 cargos da c18.sse B da carreira de Trabalhador do Quadro Suplementar do · !VIinistério da Faz~nda, vagos em virtude da promoção de Aristides Pereira de Sousa, Deodózio Ortiga, Henrique
Boaventura Vieira e da aposentadoria de Ant&nio Pedro Lima e Cipriano
Alves Bezerra, fic:-ndo sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário';

Rio de Janeiro; 5 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GBTUL!O VARGAS.

DECRETO N. 0 15.978 -'-----

DE

5

DE JULHO DE

1944

Supt'ime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição qu~ lhe confer'e o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretol~i n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos 2 cargos da classe C da carreira de Servente
(Decreto-lei n. 0 145, de 1937) do Quadro Suplementar do Ministério' da Fa-
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enda ·vagos em virtude da aposentadoria de
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,

J cão ·Felipe

dos Santos e dg. pro

:Ooçã~ de Virgílio Vespúci.o, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Revogam~se

Art. 2.0

1

as disposições ep1 contr~rio.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123. 0 da IndependêUci.a e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS·.

Paulo Lira..

:DECRETO N. o 15.979 -

DE 5

DE JULHO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usarido da atribuição que lhe confere .o a~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art . 1.0, alínea n, do DeCreto,
lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 194·1, decreta:.

Art. 1.° Ficam ·suprimidos 2 cargos da classe G d.n carreira de Protocó~
lista do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da
transferência de Jurací Pena Firme e Justino Teixeira Machado, ficando sem
aplicação a dotação corresPondente,
,Art .. 2.0

Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO

N. o 15. 980 -

DE 5 DE JULHO DE 1944

Suprime cargos _extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 . 'alínea n, do D_ecretolei n.0 ~.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.°

Ficam suprimidos 5 cargos da classe 2 da carreira de Marinheiro

do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da pro-

moção de Darcí Ribeiro, Francisco Gonçalves de Oliveira, Joaquim Camargo
Pereira, Lourival-de Araújo e de Otávio Seabra de r.Jielo, ficando serfi aplicaçào
a dotação correspondente.
Art. 2. 0

Revogam~se as disposições em contd.rio.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
"República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.
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DECRETO N. 0 15.981 -

DE

5

DE JULHO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto··
lei n. 0 3. '195, de 14 de abril de 1941, decreta:
'

Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe B da carreira de Artífice do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da demissão
de Acadorne Ramos, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 ela
República.
GETULIO VARGAS,

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 15.982 -

DE

5

DE

JULHO

DE

1944

Exti11gue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74~ letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decreto·
lei n, 0 ,3 .195, de 14 de abril de 1941, q.ecreta:
Art. 1.° Ficam extintos 7 cargos da classe 10 da carreira de Escriturario (Decreto~lel n,0 145, de 1937), do Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda, vagos em virtude da promoção de Afonso Claro da Bôa Morte, Arsênio Hipólito, Ciro· Bina Martins, Darci Pena, Herel\ Cardoso de Menezes,
João Roberto Aires Lopes e Valter Cabral de Menezes, cuja dctação foi aplicada no provimen: J dos cargos correspondentes._
r

Art. 2.0

Revogam-se as

'dispo~ições

em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
~aulo

DECRETO N. o 15.983

~

Lira.

DE 5 DE JULHO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 • alínea n; do Decretolei n, 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos 2 cargos da classe 20 da carreira de Oficial Administrativo do Quadro SuPlementar do Ministério da Fazenda, vagos em_ vir
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tude da aposentadoria de Ester Lobão e da promoção de Deolindo Dutra Correia da Silva, cuj;:. <{otação foi aplicada no ptovimento dos ·cargos correspondentes.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de julho de. 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 d&
RePública.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 15.984-

DE

.::;

DE JULHO DE

1944

Extintue c;;;rga& excedentes
O Presidente da República, · u::.:ando da atribuição que lhe co:r:fere o
art. .74, letra _a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , a.Jinea r:. do Decreto-lei n.o· 3.195, de 14 de s.·brii de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam extintos 2 cargos da classe 18 da· carreira ds Oficial
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago:> em
virtude da p:ron~oção de ·carto·s Olímpio Barrefo
de M~1mel IVT.asulo, cuja
dotação foi aplicada no provimento dos cargos correspondentes.

e

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944 123. 0 da Independência
RepúbEca.

!-

56.0 da

GETULIO VARGAS.

Paulo Lira

DECRETO N. 0 15.985 -

DE

5

DE

JULHO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O .Presidente da RepúbHc::::, usando cia etribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos tê:rmos do a:rt, 1.0, alínea n do Decreto-lei n, 0 3.195, àe 14 de ~bril de 1941, decreta:

Art .. 1.° Ficam extintos 2 cz.·.rgcs da Cla-sse 21 da cal'teira dt Oficial
Administi:;-ltivo do Quadro. Suplementar do Ministério da Fazenda. vagos em
virt.ude da promoção .de José Gomes da Cunha e de Frederico dE:: Lucena
Neiv~::, cuja dotação foi aplicada no Provimento dos cs.'t"gos ~.:orrespondentes.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de JanE:iro, S cie julho de 1944, 123.0 d:a Independência

República.
GETULIO VARGAS .

Paulo Lira.

&

56.0 da

74
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DECRETO N. 0 15- 986 -

5

DE

DE

JULHO

DE

1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribUição que lhe conÍere o
letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, ~línea n 'do Decreto-lei n. 0 3. i95, de 14 'de a!bril de 1941, decreta:·

IM't. .74,

Art. 1.° Ficam extintos 3 cargos da classe 24 da carreira d& Oficia:l
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fa•zenda, vagos em
virtude da promoção de Adriano Feneira, Hugo Linhares d~ Veiga e de Palvino Campos Rocha, cuja dotação foi aplicada no provimento dos C&'l'gos correspondentes .
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
"GETULIO VARGAS.

Pa.ulo Lira.

DECRETO N.O 15.987 -

Extingue

DE

car~o

5 DE TULHO DE 1944

excedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe .confere o
·a-rt,. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , a-línea n do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de E!bril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cttrgo da classe, 8 da cz.rreira de Escriturário (1)
do Quadro Suplementar do Ministério da FE.'Zenda, 'vago em virtudE: da promoção de Dirceu Gai da Cunha, cuja dotação foi aplicada no provimento do
cargo correspondente.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jar.eiro, 5 de julho de 1944, 123.0 da Ind:;.pend&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS .

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 15.988 ~ DE 5. DE JULHO DE 1944

Extingue cargos excedentl,;)s
O Presidente da RepÚblica, · usando da atribuição que lhe confere o
d'rt. 74, letra a., da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3, 195, de 14 de ó!bril de 1941;' decreta:
Art. 1.° Ficem extintos 3 cargos da classe 17 da carreim de~ Oficial
AdministrativO do Quadro Suplementar do Ministério dSl Fazenda, vagos em
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virtude da pwmoç8.o de Domingos Ma:~sena Boiges, João de Queiroz Montêiro e ·de Manuel A!)rígio da Cunh:;:., cuja dotação foi aplicada no provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Japeiro, 5 de julho de 1944, 123.0 da Independência
República.

<?

56.0 da

GETULIO VARGAS.

Paulo l-ira.

DECRETO N. 0 15.989 Suprime

DE

car~os

5

DE JULHO DE

1944

extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 ,_ áli'nea t::, do De-

creta-lei :r... 0 3.. 195, de 14- de :;:.bril de 1941, decreta:

A:&t. 1.° FiCam -suprimidos 29 cargos da classe 7 da carreira de Escriturário (Decreto-lei n.O 1'1-5, de 1937), do Quadro Suplemo/ntar do Ministério
da Fazenda, criados pelo Decreto-lei n. 0 1.847, de 7 de dezembro de. 1939.
Art. '2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de julho de- 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
R~<públi~a.

GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N.r:> 15.990

~ DE

5

DE JULHO DE

1944

Altera o Regulamento de Uniformes elo Pessoal do Exército (R.U.P.E.)

O Preslde!1te da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituicão, decreta:
Art. 1.0 A especificação dos uniformes constantes do Regulãmento de
Uniformes clo Pesso:cll do Exército baixado por Decreto ~o 10.205, ·de 10
de agôsto cle 1942, sof:ce ·as ~e~uinte.s alterações:

' Ficar.t suprimidos c-s esporins, as salteiras de metal e as botinas ina)
teiriças;
b) ·É estabelecido o uso dos sapatos de verniz preto e meias pretas lisas,
em todos os Uniformes, para os oficiais, exceto nos de instrução, com os quais
serão usados . borze~uins de couro preto;
c) Fica abolido o uso dos calções de gabardine, cinza e verde oliva, para
os oficiais quando a pé;
d) E' substituída a sunga de brim mescla azul peJa de brim verde oliva.
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Art. 2.0
É permitido até 31 ,de dezembro do -corrente ano o uso das
peças suprimidas pelo presente Decreto ,

Art. 3.0 O p;:eseÍlte Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeirc, 5 de julho
República.

~e

123.~

1944,

da Independência e 56.0 da

G:::;TULIO VARGAS.

Eurico G. Dutrp.

DECRETO N. 0 15.991

~ DE

Declara a caducidade do Decreto

11. 0

5

DE JULHO DE

1944

9.335, de 29 de a.bâl de 1942

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art, 1.0 Fica declarada a caducidade do Decreto número nove mil trezentos e .trinta e cinco (9.335), de vinte e nove (29) de abril de mil no·
vecentos e quarenta e dois (1942), que autorizou o cidadão brasileiro José
Romaguera a pesquisar manganês e associados na encosta da S~rra do Ca>aça,
município de Santa Bárbara, ,do Estado de Minas Gerais, ·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944·, 123.0 ' da Independê'ncia e 56.0 da
República.
GET!JLIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.992 -

Revoga o Decreto n.

0

DE

5

DE JULHO JlE

1944

8. 750, de 13 de fevereiro de 1942

O Presidente da República, usando da atribuição qu12 lhe confere o artigo 7~, letra a dá Constituição e tendo em vista o que requereu a Companhia
Geral de Minas, decreta:

Art. único. Fica revogada a autorização con~edida à ·comp. Ge'ral de
Minas pelo Decreto número .:>ito mil setecentos e cinqüenta (8. 750), do
treze ( 13) de fevereiro de mil novecentos e quarenta e dois ( 1942) .
Rio de Janeiro, 5 de julho de 194'1·, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauâcio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15,993 -

DE

5 DE JULHO DE 1944

Concede à En1prêsa Mineira. de Estanho Limitada a.utot:iza.cii"' para iuncioriar
como elnprêsa. de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Emprêsa Mineira de Estanho Limitada, sociedade
por cotas de responsabilidade limitada, com Sede na cidade de São João
del Rei, do Estado -de Minas Gerais, autorização para funcionar como emprêsa de mineração de acôrdo com o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 , do Decretolei n.O 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma
sociedade obrigada a c~mprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art.' 2.0

Revogam-se as disposições e!TI contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ·da
República.
GETULIO VARGAS,

João Maurício de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.9$!4-DE 5 JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ciro Ribeiro Pereira a pesquisar bauxita, minérios
de zirc8nio e associados, na município de Poços de Caldas, do Estado
de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmoS do Decreto-lei. n. 0 1. 985, de 29 de Janeiro
de 19.40 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ciro Ribeiro Pereira a
pesquisar bauxita, minérios de zircônio e associados nó lugar denominado Campo
Alegre, no distrito e município de Poços de Caldas, do Estado de Minas
Gerais, numa área de duzentos e quarenta ·e sete hectares e noventa ares
(247,90 ha) delimitada por um polígono mistilíneo tendo um vértice na barra
do córrego das Amoras, na margem direita do córrego dos Cocais, dêSte
vértice e pela margem direita do córrego das Ainoras, para montante até
encontrat· a confluência d,a córrego Tabico e dêsse ponto. corrt setecentos e
noventa e seis metros (796 m), no rumo verdadeiro oitenta e três graus
noroeste (83° NW), quatrocentos e quarenta metros (440 m) seSsenta e quatro
graus noroeste (64° NW), cento e vinte ,e quatro metros (124 m) cinqüenta
graus noroeste (50° NW) até encontrar a margem direita do córrego dos
Cocais e po:r essa_ margem para jusante, até encontrar o ponta -de partida.
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização , é

outorgada

nos têrmo,s

estabelecidos no

Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a ta:xa de dois mil quatrocentos e oitenta cruzeiros
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(Cr$ 2.480,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento, da
Produção Mineral do Ministédo da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 56.0

GETULIO V ARGAS•

João Mauricio de Medeicos.

DECRETO N. 0 15.995 -

DE

5

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Virgílio Rodrigues da Cu'nha ·a pesquisar diamante no município de QuiânÓpolis, do Estado de Goiaz

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1,-° Fica s.utorizado o• cidadão brasileiro Vhgílio Rodrigues da
Cunha a pesquisar dtamante, numa área de sessenta e dois. hectares (62 ha)
situada nas fazendas Alegre e Mateira, distrito e município de Quirinópolis,
do Estado de , Goiaz e constitUída por uma faixa cujo '?ixo coincide com o
do ribeirão da Mateira na parte compreendida entre à sua foz no· canal
S. Simão e o ponto em que atravessa a rodovia Uberlândia-Rio Verde e
cuja largura é de cinqüenta metros (50 m) contados para· cada lado do
eixo,
Art. 2.0 Esta
Código de Minas,

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e v!.nte cruzeiros (Cr$
620,00), e será tt•anscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç~o Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.~ Revogam-se· as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de julbo de ·1944, 123.0 da Independência e 56.0 da

República.
GETULIO VARGAS.

]oã.o Mauricio der Medeiros.

DECRETO N.0 15.996-DE 5

DE

JULHO DE 1944

Autoriza o cidadãO· hr:asileiro Antônio da Silva Caldas a-· pesquisar mmeno de
ouro, cassiterita e associados no município de São João del Rei,. do Estado
de Jl.iinas G-erais
O Presidente da República,_ usando da atribuiÇão que· lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos.têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 ·de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o Cidadão brasileiro Antônio dB. Silva Caldas
a pesquisar minério de ouro, ca:>sii:erita e associados numa área de trinta hecta-
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res sessenta e oito ares e vinte e um centiares (30, 6821 ha), situada nos
lugares denominados Pasto da Maria Angélica, do Felipe e do Picão, Fazenda
da Vista Alegre, rio distrito de Caburu, municí:pio de São João del Rei, do
Estado de· l\1inas Gerais, área essa delimitada .por um hexágono irregúlar que
tem' um vértice a cento e quinze metros (115 :m)· no rumo magnético dezessete
graus sudeste (17° SE) do marco quilométrico ·número cento e vinte e dois
(km 122), da Rêde Mineira de~Viação e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos'.ri e rumos magnéticos: duzentos· e noventa
e cinco metros (295m) dezessete grau:; sudeste (17° SE), oitocentos e oitenta
metros (880 m) setenta e cihco graus nordeste (75° NE), seiscentos e cinqüenta metros (650 m) cinqüenta e quatro ·graus noroeste (54° NW), duzentos e noventa metros (290 m), sessenta e quatro graus sudoeste (64° SW),
sessenta metros (60 m) treze greus e trint:o. minutos sudeste (13° 30' SE), duZentos e vinte metros (220 m.) cinqüenta graus e trinta minutos sudoeste
(50°- 30' SW),
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.
Art. 3.0
dêste decreto,
transcrito no
do Ministério
Art. 4.0

autorização

é

outorgad·a

nos

têrmos

estabelecidos

no

O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
pagará a taxa de trezentos e de? cruzeiros (Cr$ 3~0,00) e será
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
da Agricultura.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

João Mauricio de lvledeiros.

DECRETO 1'{.0 15.997- DE 5

DE JULHO DE

1944·

Autoriza a cidadã brasileira Etelvina ·zananiâ a pesquisv:r calcáreo e associados
no município de Itaocara; do Estado do Rio de janeiro.
O Presidente da Repúblic;;:, usando da atribuição que lhe confere u art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de '29 de janeiro
de 1940 (CódigO de Minas), decreta:

Art. 1.0· Fica autoriz2.da a cidadã br~sileira Etelvina Zananiri a pesquisar
calc4reo e associados numa área de vinte e três hectares quarenta e sete ares
e vinte e doi:; centiares ( 23,4 722 ha), situada no distrito de Laranjeiras do
município de Itaocara, do Estado do Rio de J aneitO e delimitada por um
retângulo tendo um vértice a quinhentos e quatorze metros '(514 m), rumo
oitenta e um graus e dez minutos nordeste (81° 10' NE) do quilômetro duzentos
e cinqüen'ta e seis (256) da Estrada de Ferro Leopoldiila e os lados que
partem dês.se vértice setecentos e vinte metros (720 m) e rumo cinqüenta e seis
graus e cinco minutos sudeste (56° 5' SE), trezentos e vinte e seis metros
(326m) e trinta três graus e cinqüenta e cinco minutos~ nordeste (33° 55' NE).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorizaç'ão

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidOs

no
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Art. 3.0

O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica

dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzêiros (Cr$ 300,00-) e será trans~
crito no 'livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis.
tério dã Agricultura.
Art. 4.0

Revoga·m-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5_ de julho de 1944.1(1123.0

da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.998-DE S

DE JULHO DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Conceição Contreiras Soares a pesquisar calcáreo
e associados no municípiO de Bagé, do Estado 'do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer2 o art. 74.
letra ã, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de jarieiro·
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a, cidadã brasileira Conceição Contreiras Soares
a pesquisar calcáreo e associados numa área de cento e trinta e três hectares
oitenta e nove ares e vinte centiares ( 133. 8920 ha), em terrenos situados no
lugar denominado Chácara do Cotovêlo, no distrito e munidpio de Bagé, do
Estado do Rio Grande do Sul, área essa delimitada por um polígono irregular
qtie tem um vértice a :seiscento's e cinqüenta e cinco metros ( 655 m) no rumo
magnético cinqüenta e seis graus nordeste (56° NE) do marco quilométrico
trezentos e vinte e um mais novecentos metros (321
900' m) do ramal
Cacequi-Rio· Grande, da Viação Férrea Rio Grande do Sul, e cujos lados,
a partir dêsse vértice, ·têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
dois mil cento e sessenta metros (2.160 m), setenta e nove graus sudeste
(79° SE),_ quatTocentos e noventa e seis metros (496 m) onze graus trinta
minutos noroeste (11°30' NW) quinhentos e quarenta e cinco metros (545 m)
nove graus trinta minutos noroeste (9°30' NW) da extremidade dêste/ pela
margem esquerda da estrada Quebracho-Bagé, numa distância de Oitocentos
e vinte e dois metros (822 m), encontrando o vértice nordeste (NE) da área
de lavra outorgada pelo decreto número quatorze mil cento e vinte e um
(14.121), de um (1) de dezembro de mil novecentos e quarenta e três
( 1943); e a seguir pelos seguintes lados retilíneos: trezentos e cinqüenta
e dois metros (352 m) oito graus trinta minutos sudoeste (8°30' SW),
quatrocentos e noventa e sete metros ( 497 m) oitenta e seis graus trinta
minutos noroeste (86°30' NW), trezentos e quarenta e quatro metros (344' m)
oito graus trinta minutos nordeste (8°30' NE), duzentos metros (200 m)
oitenta e sete graus sudoesté (87° SW), trezentos e oitenta e cinco metros
(385 m) vinte e três graus sudoeste (23° SW) trezentos e setenta e cinco
metros (375 m) trinta e seis graus trinta minutos sudoeste (36°30' SW),
até o vértice de partida .

+.

Art. 2.0 Este:.
Código de Minas.

autorização é

outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil treZentos e quarenta cruzeiros (Cr$
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1. 340,00) e será transcrito no livro próprio. da Divisão de Fomento da Produção:Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art·. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de· Janeiro, 5 de julho de \1944, 123.0
da República.

da Independência e .56.0

GETULIO VARGAS.

]oâo Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.999-DE 5 DE JULHO DE 1944

Autoâza o cidadão bmsileiro ]oân No:jtleira Chagas a pe&quisar mwerzos de
manganês e associado$ no município de Ouro Preto, do Estado de Minds
Gerais.
O Presi.dente da República, usando d3 atribuição que lhe conf·~'·e o art "/4,
letra a, da Constituição e nos têrmcs do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de Janeiro
de 194!? (Código de.Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão ·brasileiro João Nogueira Chagas
a pesquisar minérios de mauganês e àssociados em terrenos situados na fazenda
da Forquilha, no distrito 'de São Julião, município de Ouro Preto, do Estado
de Minas Gerais nas três (3) seguintes B.reas perfazendo ·sessenta e nove
hectares e cinqüenta e cinco ares (69,55 ha). Primeira (1. 3 ) área de vinte
e três hectares e sessenta e cinco ares (23,65 ha), delimitada por um trapézio
retângulo tendo um dcs vértices situado à dbtância de cento e cinqüenta e
seis metros (156 m), rumo magnético dezesseis graus noroeste ( 16° NV'I).
da confluência dos córregos dos Marombas e do Retiro da Lilica e cujos ladoS
a nartir do vértice· considerado tem os seguintes cmt:.primentos e rumos magnéti;oS: quatrocentos metros e cinqüenta centímetros ( •!-00,50 m), oitenta e sete
graus e trinta minutos sudoeste (87°30' SW);· quinhentos e oitenta e dois
metros e cinqüenta centímetroS ( 582,50 m), sul ( S); quatrocentos metros
(400 m), leste (E), e seiscentos metros (600 m), norte (N). Segunda
(2.a) área de vinte e um hectares e noventa ares (21,90 ha), delimitada per
um quadrilátero tendo um dos vértices situádo à distância de cento e sessenta
metros ( 160 m), rumo magnético setenta graus sudeste ( 70° .SE), da con~
fluêncía dos córregos do Bexiga ·e do 'Retiro do Braga e cujos lados a partir
do vértice considerado têm, os seguintes Comprirnentos e rumos magnéticos:
seiscentos e cinqüeutZ! metros (650 m), oitenta e cinco graus sudeste (85° SE);
trezentos e trinta metros (330 m), dezesseis graus 1e trinta minutos sudoeste
(16°30' SW); seiscentos metros (600 m), oeste '(W), e trezentos e oitenta
metros (380 m), cinco graus nordeste (5.::> NE), Terceira (3.a) á:-ea de
vinte é q~atro hectares (24 ha), delimitada por um trapézio tendo um dos
vértices situado à distância de novehta e quatro metros (94 m), rumo magnético dez graus sudeste ( 10° SE) do mesmo ponto de amarração da segunda
(2.a) área precedente e cujcs lados a partir do vértice considerado têm os
seguintes ).COmprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m),
tünta graus noroeste (30° NW); quatrocentos e vinte metros (420 m), sessenta
graus sudoeste (6Ó 0 SW); quinhentos e quareuta metros (540 m), -trinta
graus sudeste (30° SE)";. e quatrocentos e vinte e cinco metros (425 m),
sessenta e oito graus é oito minutos nordeste ( 68°8' NE) .
Art .. 2.0 Esta autori'zação é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Co!. de Leis- Vol. VI

F. 6
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Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos cruzeiros (Cr$ 700,00), e será
transcritO no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4:.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de julh<;> de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.O

16.000-DE

5

DE JULHO DE

1944

Autoriz::~

o cidadão brasileiro -Dirceu Gonzaga de Andrede a peSquisar quartzo
e associados no município de Sete Lagoas, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da Repúblicà, usando da atribuição que lhe confRre o nrt. 74,
a, da ConstituiÇão e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985. de 29 de janeiro
de 1940 (Código de. Minas), decreta:
letr~

Art. 1.°

Fica autorizado o cidadão brasileiro Dirceu Gonzaga de Andrade

a pesquisar quartzo e associados numa área de quarenta e cinco hectares
(45 ha), situada no lugar denominado ,Fazenda Morada Nova; distrito de
Inhaúma, município de Sete Lagoas, do Estado de Minas Gerais área essa
delimitada por um retângulo que tem um vértice a quatrocentos e sessenta
e dnco meiTos (465 fi), no rumo magnético quarenta e cinco graus nordeste
(45° NE) da sede da fazenda Morada Nova e cujos lados, convergentes
nesse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumoS magnéticos: mil metros
( 1. 000 m), setenta graus nordeste ( 70° NE); quatrocentos é cinqüenta metros
(450 m), vinte graus noroeste (20° NW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização é

outorgada

nos têrmos

estabelecidos

no

Art, 3.0 O título da autorizaçãc de pesquisa, que _será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 450,00)
e será transcrito no Hvro próprio da Divisão de Fomento da ProduçãO Mineral~
do Miri.istério da Agricultura.
,, Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contl-ário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944; 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.0 16.001-DE 5 DE JULHO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Santo Militelli a pesquisar quartzito, caulim e
associados no município de Santo André, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrrp.os do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 dejaneiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Santo Militelli a pesquisar
quartzito, caulim e associados em terrenos situados no distrito e município de
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Santo André, do Estado de São Paulo, numa área de cento e vinte hectare9.
.( 120 ha), delimitada por um retângulo que tem um vértice. à distância de
duzentos e cinqüenta metros (250 m) no rumo magnético vihte e três graus
sudeste (23° SE) da confluência~·do córrego Espigão com o ribeirão Pi.rapo~
tinha e os lados, que partem dêsse vértice com os seguintes comprimentos
e rumo:;; magnético:;;: mil metros (1.000 m), seis graus nordeste (6° NE);
mil e duzentos metros (1.200 rn), oitenta e quatro graus noroeste (84° NW).
Art. 2.0 Esta
Código· de Minas.

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a .taxa de mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 1.200,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, · 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123.0
da República.

da Independência e .56.0

GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO

N. 0

16 .. 002

-DE 5

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Evar:isto Baggio a pesquisar caulim, argila e areia
quartzosa no município de Campo La.t(Jo, do Estado do Paraná
O Presidante da República, usando da atribuição que lhe confere o ~st. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (C6digo de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica· autorizado o cidadão brasileiro Evaristo Baggio a pesquisar
caulim, argila e nreia quartzosa em terrenos. situados. no lugar denominado
Ilha do MeiO, serra cios Capados, na fazenda São Ca:dos, distrito· de São
Luís do. Purunã, município de Campo L2rgo, do Estado do Paraná, nas três
seguintes áreas perfazendo (ruatro hectares dezoito ares e nove centiar~s
(4,1809 ha): Primeira área de noventa e seis ares (0,96 ha), delimitada por
um quadriláterO tendo um dos vértices à distância de setecentos e sessenta
e sete metros (767 m) rumo magnético trinta graus e trinta miriutos sudeste
(30°30' SE), da barra do córrego do.Banhado do Rio das Mortes e cujos lados
a pal:tir do vértice considerado têm sucessivamente os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: cento e cinqüenta _e três met:&os ( 153 rn)·, trinta e três
graus e vinte minutos sudesta ( 33° 2 O' SE) ; oitenta e quatro metros ( 84 m),
tri'nta e cinco graus nordeste ( 35° NE) ; cento· e dezessete metr-os ( 117 m),
trinta e oito. graus e dez minutos noroeste (38° 10' NW) e sessenta e oito
metro (68· m), ~essenta e dois grz.us e vinte mi_nutos sudoeste (62° 20' SW).
Segunda área de dois hectares e sessent2 ares (2,60 h a), delimitada por _um
polígono tendo um dos vértices situados à distância de mil quatrocentos e
trinta e um metros (1.431 m) rumo magnético vinte e oito graus e trinta rriínutos sudeste (28° 30' SE) do mesmo ponto de amarração da primeira ái'ea e
cujos !ridos a partir do vértice considerado têm sucessivamente os seguintes com~
primentos e rumos magnéticos: n,oventa e nove metros (99 m), vinte e oito
graus e cinqüenta minutos sudoeste (28° 50' SW?; cento e cinqüenta e três
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metros ( 153 m), cinqüenta e cinco graus e cinqüenta e cinco minutos sudec;te
(55° 55' SE); oitenta e oito metros (83 m), oitenta e sete graus e vinte minutos nordeste (87° 20' NE); sessenta e. oito metros (68 m), quarenta e seis graus
e cinco minutos noroeste (46° 05' NW); quarenta e seis metroS (46 m), zeto
grau e vinte minutos nordeste (0° 20' NE); oitenta e seis metros (86 m), vinte
e nove graus e vinte e ciÚco minutos nordaste (29° 25' NE); vinte metros
(20 mi, dois graus e quinze minutos noroeste (2° 15' NW); oitenta e sete me~
tros (87 m), citenta e t.<ês graus e tr.inta minutos sudoeste (83° 30' SW); .se.
tE·nta e cinco m8tros (75 rn), setenta e nove graus e qumenta minutos'sudoeste
(79° 40' SW).
Ter'ceir2 área de sessenta e dois ares e nove centiares
( 0,620,9 ha), delimitad~ por um quaddláte:ro tendo um dos vértices sitl,rado
à distância de dois mil cento e oitenta e nove metros (2 .189 m), rumo magn.§~
tico vinte e quatro graus quarenta e cinco minutos sudeste (24°45' SE) do
mesmo ponte de amarração das á1·eas precedentes e cujos lados a partir _do
vértice considerado têm · sucessivamente os seguintes compriri:i.entos e rumos
magnético~: oitenta e qu.atro metros (84 m), quinze graus e ci.nqüenta minutos
sudeste ( 15°50' SE); oitenta e um metros (81 m), _quarenta e sete graus
e cinCo mir,utos nordeste (4-7° 05' NE); s~ssenta e sete metros e vínte centímetms (67,20 m), três graus e quarenta minutos nordeste (3° 50' NE) e cem T.etros (100 mL sessenta e três graus sudoeste (63° SW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O titulo do. autOrização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decmto, p<:g;.uá a taxa de trezentos cruzei.ws (C1·$ 300,00) e será transM
crito no iiv!·u próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis~
tério da P.gácultura.
Art. .:;,_o

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jsndro, 5 de julho de 1944, 123.0
da República.-

da Inde:pend~ncia e 56. 0

GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 16.003-DE 5

DE JULHO DE

1944

Auto:riza o cidc.dão b-:-asileim José Camilo. da Silveira a pesquisar calcáreo e
associ&dos no mur.icípio de Mateus Leme, do Estado de Minas Gerais
O PmsidentE: ds República, usando da atribuição que lhe ccnf~re o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do J:?ecretoMlei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
êe 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fíca autorizado o cidadão brasilei>o José Camilo · da Silveira
a pesquisar calcá-reo e associados numa área de cinqüenta e quatro hectares
(5'·1-" h8.), encrava'da em terrenos de sua propriedade, no imóvel deiJominado
Azurita, di;;trito ele .Azurit::., município de Mateus Leme, I..:Stado de Minas
Gerais, e del-imitada por um ·retângulo que tem um ?é:rtice a duzentos e doze
metros (212m), no rumo magnético cinqüenta e cinco graus nmdeste (55° NE)
da confluênc-ia dos ribeirões da Soledade e da Si8marÜJ., e .os lc.dos que convergem no véri:ice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos
e rumos mcgnétícos: mil trezentos e cinqüenta metros ( 1. 350 m), oitenta
e dois graus \;Udoeste (82° SW); quatrocentos' metros (400 m), oito -graus
noroeste (8° NW).
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Art.' 2.0 Esta
Código de Minas.

aUtorização

é

outorgada

nos

têrrr:tos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 540,00)
e será transcdto no livro próprio da Divisão d~ Fomento da Produção ~A:i
neral/ do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em cóntrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho 'de _1944, 123.0
da República .

da Independência e 56. 0

GETULIO VARGAS.

João :Páauricio de Medeiros.

DECRETO, N.0 16.004 ~DE 5 DL JU""LHO DE 1944

Autoriza os cid:idãos b<·asilei::cs joãa Vargs:s c N!ana.el Marques de Leão a
pesquisar qtKJ.rtzo e associados no rnunicípio de Oliveit-a dos Brejinhos,
Estado dt~ Bahia.

O Pre:>idente d:o~ República mando da atribuição que -Ih~ confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985,
de 29 de janeiro de 194·0 (Código de Min2s), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos braêlileims João Vargas e Maryuel
Marques de Leão a pesqubar quc.rtzo e associ2.dos numa áre<'.l de trezentos e
quarenta hectares e cinco ares (340,05 ha), situada no local denominado
Jurucutú, à margem direita da rodovia que liga Oliveira dos Brejinhos a J arM
dinópolis, no distrito e
município de Olívei.ra dos Brejinhos, Estado da
Bahia, e delimitada po< um poligono irregulm que tem um vértice a du~
zentos e cinqüeP..ta metros (25G m) no rumo magnético trinta e oito graus
noroeste (38° N'\i'il) do canto norte (N1 da casa denominada propriedade
Caraíba, de Urbino do Vale, ·e os lados, a partir do vértice considerndo, 1:êm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos e setenta e um
metros (1.271 m), quarenta e dois graus e dois minutos sudeste (42°42' SE);
mil e quinhentos metros ( 1. 500 m), sessepta e um graus cinqüenta e oito
minutos nordeste (61°58' NE); mil trezentos e setenta e cinco metor,s ( 1. 375 m,
nove graus vinte e oito minutos nordeste (9°23' NE); mil novecentos e
noventa metros (1.99Ó m), setenta e sete graus trinta e cito minutos sudoeste (77°38' S\V); seiscentos e dezoito metros (618 m), setenta graus tr&s
minutos noroeste (70°03' N\V); cento e trinta e cim:o metros e trinta centímetros ( 135,30 m), qnarerita e um gmus vint(;O' e sete minutos sudoeste
(41°27' S\V); trezentos e setenta e oito metros e vinte centímet::os (378,20 m),
dezessete g:n?.uS três minutos sudoeste (17°03' SV:n; duzentos e vinte e oito
metros (228 !n), vinte e seis graus cinqüenta e um minutos sudeste (216°51' SE);
cento e dezenove metros e trinta centímetros (119,30 m), trinta e oito graus
quatorze minutos sudeste (38°14' SE); duzentcs e um metros e oitenta centímetros (201,80 m), quarenta e um graus quanmta e nove minutos sudeste
(41°49' SE).
Art. 2.0 Esta
Código de Mi"nas.

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no
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Art. 3. 0 O título ~a autorização de pesquisa, que será uma via aUt~ntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil quatrocentos e dez 'cruzeiros
(Cr$ 3.410,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Prcdução Mineral· do Ministério da A1,5riculiura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.0 16.005- DE 5

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Basilio Milano Neto a pesquisar caalim, quartzo,
feldspato e associados na mu:nicipio de juqueri, do Estado de São Paulo
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituiçãq e nos têrrnos do Decreto-lei n.O 1,.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Basilio Milano Neto a
pesqúisar caulirn, quartzo, feldspato e associados numa á1·ez. de cento e onze
hectares (111 ha), situada no bairro .do 1\/.[orro Grande, distrito de Caieiras,
do município de Juqueri, do Estado de São Paulo e delimi:tada por uma linha
poliginal que b~m um vértice a duzentos metros e setenta centímetros (200,70 m)
rumo 9-ez graus sudoeste ( 10° S'N) magnético, da foz do córrego Guaiabessai
afluente do ribeirão Gonçalo ou Cavalheiro e cujcs lados, a partir dêSse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magHéticos: setecentos e cinqüenta
metros (750 m) Oeste (W), m.il e quinhentos metros (1.500 m) doze graus
sudoeste ( 12° SW), setecentos e vinte e oito metros ( 728 m), oitenta· e sete
graus trinta minutos nordeste (87°30' NE), mil e quinhentos metros (1.500 m),
onze graus nordeste ( 11° NE) .
Art. 2. 0 Esta
OSdigo. de Minas ..

autorização é outorgada nos

têrn'l.os

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será urna via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cento e dez cruzeiros (Cr$ 1.110,00),
e será transcrito no Hvro ~rópdo da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério' da Agricultura.
Art. 4.0

1

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULI.O VARGAS.,

João Mauric'io de Medeiros.
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DECRETO N. 0 16.006-DE 5

DE

JULHO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro lzimbaldo Campos de Bragança a pesquisar
berilo e associados no município de Conquista, do E&tado da Bahia
O Presidente da República usando da àtribuição que lhe_ confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lef n.0 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940- (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Izimbaldo Campos de
Bragança a pesquisar berilo e associados riuma área de duzentos e setenta
8 dois hectares e cinqüenta ares (272,50 ha), situada na Fazenda São Joâo
de Vila Nova, distrito de Joanópolis do município de Conqu'ista, do Estado
da Bahia e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértiée a mil
metros ( 1. 000 m), rumo dois graus trinta ,minutos nordeste ( 2°30' NE)
magnético, da confluência dos córregos Piabanhas e do Caldeirão e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2 .500 m) e cinqüenta e quatro graus
sudoeste (54° SW) 1 dois mil e duzentos metros (2.200 m) e trinta e seis
graus sudeste (36° SE), quinhentos metros (500· m) e cinqüenta e quatro
graus sudoeste (54° SW), dois mil setecentos metros (2.700 m) e trinta e sets
graus noroeste (36° NW), três mil e quinhentos metros (3.500 m) e cinqüenta
e quatro graus nordeste (54° NE), setecentos e sete metros e onze centímetros
(707,11 m) e nove graus sudOeSte (9° SW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas .

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3. 0 O título da autorizaÇão de pesquisa, que ,será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a ü.rxa de dois mil setecentos e trinta cruzeiros (Cr$
2. 730,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.O 16.007-DE 5 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidD.dão bt·a:sileiro Antônio Tosato a pesquiear cnulim no município
de Araucária.. do Estado do Paraná
O Presidente da República usando ~ da atribuição que lhe confere ó
art. 74, letra a da Consti.tuiçúo e nos têrmos do Decreto-lei n_. 0 1.985,
de 29 de· janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. ° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Tosato a pesquisar
caulim .no lugar denominado Rio Verde Acima situado no distrito e· município
de Araucária, do Estado do Paraná, numa área de três hectares oitenta e quatro
ares e setenta e um centiares (3,8471 ha), delimitada por um polígono tendo
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um dos vértices à distância de cento ·e t1:inta o 'LTês metros ( 133 m) no rumo
magnético setenta e sete graus sudoeste ( 77° SVl) da confluência do córrego
do Kul-ka no :dbei:rão do Kojo e os lados, a partir dêsse vértice com os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta metros ( 150 m) sBi:enta
e nove graus noroeste (79°, NW), duzec.tõs e trinta e dois metros (232 m),
sessenta e cinco· graus trinta minutos sudoeste ( 65°30' SVil), ceato e setenta
e seis metros (176 m), sessenta graus trinta minutos sudeste (60°30' SE),
duzentos e vinte e nove rr:.etros e vinte e sete centímetros (229,27 m), sessenta
e sete graus quarent? e cito minutos nordeste (67°t'r8' NE), oaôlssenta e oito
metros (68 m) :;eis graus noroeste (6° NW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas .

autorização

é outo:.-gada nos têm1os estabelecidos no

Art,. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêr!.tica
dêste decreto, pagara a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans·
crito no livro próprio da -Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO,.'VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 16.008- DE 5

DE JUí~HO DE

194-4

Autoriza o cidadão br-asileiro Jorge Búeno Monteiro a pesquisar argila, dolomita,
calcita, sílic8., minério do ferro. e associados r.o município de Cên·o Azul,
do Esú:.do do Pamná.
O Presidente da República usando da atribuição aue lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrrnos do Dec~eto-lei n, 0 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro }Dl"ge Bueno Monteiro
a pesquisar argila, dolomita, calcita, sílica, minério de ferro e associados, numa
área de cento e dez hectm·es e vinte ares (110,20 ha), situada no local denominado Gruta ou Itaperussú, em terrenos de sua propried.s.cle à margem da
línha da Viação Férre·a Paraná-Santa Catarina, no distrito de Votuverava,
município de Cêrro Azul, do Estado do Paraná, e delimitada por um polígono
irregular que tem -um vértice a vinte e cinco metros (25 m) nolM'u::no magnético cinqü.snta e cinco graus nordeste (55° NE) do quilômetro trinta e três
(km 33) dá citada linha férrea, no trecho Curitiba.~Votuverava, e os lados,
a partir do vértice considerado, coro os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e seis metros (106m), citenta e oito graus sudeste (88° SE),
trezentos e cinco ·metros· (305 m) cinqüenta e um graus trinta· minutos nm·~
deste ( 5\0 30' NE), cento e noVenta e sete' metn'ls ( 197 m), oitenta e um graus
sudeste, ( 81° SE), cento e noventa e oito metros ( 198 m) oitenta e três
graus trinta minutos nordeste (83° 30' NE), .trezentos e cinqüenta e cinco
metros (355 m), cinqüenta e nove graus trinta minutos nordeste (59°30' NEJ,
cento e sessenta e seis metros (166 m) trinta e três graus trinta minutos nordeste (33()30' NE), quinhentos e cinqüenta metws (550 m) trinta e cincu
graus trinta minutos noroeste (35°30' NW), trezentos e seis metros (306 m)
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.-essenta e dois gmus noroeste (52° N\V), duzentos c noventa e nove metros
(299 m) cinqüenta e oito"graus noroeste (58a N\V), duzentos e trinta e oito
metros (238 m) cinqüenta e quatro graus trinta minutos noroeste (54a30'
NW), cento e oitenta e nove metros (189 m) trinta e nove g;aus sudoeste'(39o SV.f), cento e trinta e tr&s ::nctros (133 ro) três graus trinta minutos
sudoeste (3°30' SW), cento e nove metros ( 109 m) trinta graus sudeste
( 3 oo SE), cento e trinta metros (130 m) setenta e cinco graus trinta minutos
sudoeste (75°30' SW), duzentos e cinqüenta e cinco metros (255'm) quatorze
graus sudeste (14° SE), cento e oitenta e dois metros (182 m) trinta e três
graus quinze _mitmtcs sudoeste (33a15' S\N), cento e noventa e dois metros
(192 m) oitenta gwus trinta minutos sudoeste (80a30' SW), trinta e cinco
metros (35m) cinqüenta e sete graus sudoeste (57° SW), 'duzentos e cinqüenta
e sete metros (257 m) seis graus trinta minutos sudeste (6°30' SE), duzentos
e noventa e cinco metros (295m) oitenta e três,.graus trintr minutos nordeste
(83030' NE), óitenta meti'os (80 m) sessenta e dois graus nordeste (62a NE),
trezentos e trinta e cinco metros (335 m) dois graus. sudoeste (2° SW).
Art. 2,0 Esta autorizasão é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
A:rt. 3.a O título da autoi'iz:aç8o de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de mil \cento e dez cruzeiros (Cr$ 1. 110,00),
e será tmnscrito no livro próprio da Dlvisão de Fomento da Produção Minefal do Mirlistério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se ~s disposições em contrário.
Rio- de Janeiro,
da República.

5 de julho de 1944, 123.0

da Independência e 56.0

G-ETULIO VARGAS.

]oiio Mauricio de IV!edeiros.

DECRETO N. 0

16.009~DE

5

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão hrasiieiro José Ferrw.n.des Duarte a pesquisa1· mica e associãdos no rnu..!'1idpio de Espera Feliz, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confe::-e o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmcs do Decreto-lei n. 0 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.1.° Fica autorizE~do o cidadão brasileiro José '·Fernandes Duarte a
pesquisar mica e associados numa área de trinta e qwüro hectares e setenta
e cinco ares (34,75 h a), situada no imóvel denomin2do Pmaíso, distrito de
Caparaó, município de Espera Feliz, do Estado de Minas Gerais e delimitada
por urna linha poligonal que tem um· vértice a mil oitocentos e dez metros
(1.810 m) rumo vinte e nove graus sudoeste (29a SVl), magnético do quilô~
metro quinhentos e deze.ssete (517) da The Leopoldina Railway C 0 • Ltd., e os
lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e oito m~tros (208 m) dezoito g:raus sudoeste (18a SW),
oitocentos é quarenta e cinco metros (845 m) oito graus sudeste (8° SE), seisce!}tos e dez metros (610 m) sessenta g1aus noroeste (60° N\V), setecentos
e trinta metros (730 m) doze graus nordeste (12a NE), trezentos e trinta
e cinco metros (335 m) oitenta e oito graus nordeste (gga NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorg3da nos têrmos estabelecidos no
Código de Min'as.
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Art: '3.0 · O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e cinqüentD cruzeiros (Cr$ 350,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
'
.f;.rt. 4.0 Revogam-se as .·disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de· julho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de ltdedeitos.

DECRETO N. 0 16.010 -

DE

6

DE JULHO DE

1944

Manda êlcrescer ao ar/:i!},o 38, do R.cgulame'!lto para Promoções dos Oficiais
da Armada, um parágrafo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74 da Constituição, deçreta:

Art. 1.° Fica acrescido ao 'art. 38, do Decreto n. 0 3. 121, de 3 de·
outubro de 1938 (Regulamento para Pior..-1oções dos Oficiais da Armada),
o seguinte parágrafo:
"§ 7.0 Quando, porém, alguhs
didos no -número a que se refere o
rem requisitos para o acesso, êsse
oficiais que se seguirem. na escala
sitos para promoção".

ou todOs os oficiais compreenparágrafo anterior, não possuinúmer9 será completado pelos
de antiguidade, com os· requi-

Art. 2.0 Êste Decreto en'trará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçées em contrário .
Rio de Janeiro, 6'- de julho de 1944-, 123.0 da Independên'cia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

H en.rir;zue A. Guilhem.

DECRZTQ N.0 16.011 -

DE 6 DE JULHO DE 1944

Faz público o d:;Jp6si!o do insúumento de ratific.•ção, por parte do Govêrno
áo Per.ú, da Convenção da União Postal das Américas e Espanha e dos
diversos Acordos complementares, firmados no Panamá, a 22 de Dezembro de 1936, por ocasião do IV Congresso da. União Postal das Américas e Espanha
O Pí:esidente da l~epública; fCJ.z púbÍico o- depósito do instrumento de
ratificação, por p2.rte do Gcvêmo do Perú, da Convenção da União Postal
das AméricG.•S e Espanha e elos diversos A;::ot·dos complementares, firmados
no Panamá, a 22 de Dezembro de 1936, por oce.sião do IV Congresso da
União Postal das Américas e EsPanha, de conformidade com a nota da Secrete.ria das Rehç5es Exteriqres· do Panamá, de 6 de junho de 1944, cuja
tradução ofici31 acompanha o presente Decreto.
Rio de Janeiro, 6 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.
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TRADUÇÃd OFICIAL
SECRETARIA DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Departamento Diplomático

D.P. N. 0 776

.Panamá, 6 de junho de 1944
Senhor 1>/.Iinistro,
Ps:ra os dev~dos efeitos, tenho a honra de tra-nscrever a seguir o texto
da nota que a Legação do Peru nesta Capital en-..riou a. esta Chancelaria.
"Legação do· Peru no Panam~ n. 0 5-20-IVi/4 Panamá, 2 de março
de 1944.

Senhor Ministro .
Tenho a ~1cnra de remeter a Vossa Excelência, a fim de que seja depositado nessa Clvmcelaria, o instrumento de r:o>.tificação assinado pelo Govêrno
do Perú, da' Convenção e dos diversos Acordos complementares firmados nesta
CRpitai,. em 1936, por oca:>ião da realização do IV Congresso Postal Hispanoamericano.
AprovElito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos
da D:.inha· mais alta e clisti~ta consideração. - a) ]uan P. Gallat,her".
Valho-me da oportunidade para 'reiterar a Vossa Excelência o teste~u
nho da minha mais alta e distinta consideração. - Samuel Lewis, Ministro
dás Rebcões Exteúores .
'A 8~8. Excelência o Senhor Doutor Osvaldo Aranha,
Ministro ~e Esbdo das Relações Exteriores. - Rio de. Janeiro, Brasil.

DECRETO N. 0 16.012 -

DE 6 DE JULHO DE 1944

Concede à Compafíia General de Tabacos de Filipinas autorização pam
cione:r na República

fun~

O Presidente da H.epública, atendendo 8.0 que re,quereu a sociedade anô~
Compr.·fii:;;.. Genen:>.l de Tabacos de Filipinas, decreta·:

nim~

Artigo único. É ccncec!ida à sociedade anônima Compafíia General de
Tabacos de Filipinas, com sede en1. Barcelona, na Espanha, autorização para
funcionsr na Repúbiica, com o capital cte Cr$ 200. 000;00 (duzentos mil
cruzeiras) e CGHl os estatut9s que 2presentou, mediante &os dáusubs que êste
acompanht:.m, asúnadas pelO Ministro de Estado dcs Negócios do Trabs.lho,
lndúst:·ia e Comércio, fica:rldo a mesma soci<2dade obrig.s.·d~ a cumprir integralme;.;.te ;;:s ieh e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar,, sôbre
o objeto d~ refGrida autorização.

Rio de Js.neiro, 6 de julho de 1944, 123.0 da Inê.e;pe:adêD.cis.· e 56. 0 dE.!
República.
GETULIO. VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

Ciát.<sulr.s que acompanham o Decreto n.o 16.01.2, destádata
I
A CompRÍÍia G(meml de Tab;;:cos de Filipinas· é cbri.gad~ a ter pei·ma~
nentsmente un1 rep:.esentante, gecs:l no Brs.dl, cem ·plenos e ilimitf.'liou poderes
para tn:t;;:r e definitivamente' resolver as questões que se suscitare0.1, quer com
o Govê:rr::o, quer com particulares, pcdenclo ser dcmRndado e receber citação
inicial pela Sociedade.
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I!

Todcs os s.•tos que -pn:dcaT no Brasil ficarão sujeitos Unicamente às res~
peciivns leis e regul.ar!.'!.entas e à jurisdição de seus Tribunais judiciários ou
administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida Sociedade rev
clamar qualquer exceção, fupdada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão ~.ervi.r de ba·se p&ra q-ualquer reclamação concernente à execução das
obras ou serviços a que êles se referem.

III
A S8-ciedade não poderá rea-lizs.r no Brasil operaÇ'ões bancárias, fi:uanceiras, irr.ob~Hárias e a e:r.ploração de minas, dependentes de auto:dzação prévi.s.<,
e ved.sodas a: companhias estrangeiras, nem obter concessões de t.erv:ços púb1icos, sem o Ct>!"<'lprimenio do disposto no, artigo 1-1·6 da Constituição de 1937.

IV
Fic2' dq:;tmdcnte de autoriz.s.'Ç2o do Govêrno qualquer alteração_ que a
Soci.e::lad8 tenha de hzcr nos respectivos estatutos.
S..::r-lhe-á cassada a aU:'wriz~·G;ão p3:ra funcionar na República se- infringir
esta dáusuls·.

v
Fica entendido que a autorização é dada sem preJu1zo do princípio de
achar-s-e a Socied:ade sujeita às disposições de direito que regem a-s Sociedades
Anônimas.

VI
A infraç5o ds qualquer das cláusul2E> para a qual não esteja cominnda
pena espccÜ:.•l 2erá punida com a muita de mil cruzeiros" (Cr$ 1.000,00) a
clnco rr.U cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e, no caso de reincidência, com a C8:ssação
da autorização concedida pelo decreto em virtude do qus.<l baixam as presetltes
cláusulas.
Alexandre NIÚcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.013 -

DE

6

DE JUL!-IO DE

19!'!4

Autori.'la a Ernprêsa Fôrça e Luz, de Guatapuava, Estado do Paraná, a construir, e-n.tre a suçz usina e a referida cidade, uma nova linha de transmissão, localizada ao fado da já ·existente
O P.residente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Ccnstituição, e nos tênnos do art. 5.0 do Dec1eto-lei
0
n. 852, de 11 de novembro de 1938,

Considerando que, a recjltcrimento da interessada, o Conselho Nacional
de Águas e Energia Elétrica reconheceu a conveniência da medida, decreta:
Art. 1.0 A Empr&sa Fôrça e Luz, de Guarapuava, E-stado do Paraná,
fica autorizada a construir, eritre a usina da mesma _emprêsa e a sua sub·
estação situada na referida cidade, uma linha d2 tmnsmis~ão, de 4. 500
metros óe extem:ão, localizada ao lado da já existente e com iguais caractetísticas.
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Art. 2.0 Sob pena de caducidade da presente autorização, a, interessada
a:
I -,Registrar êSte título na Divisão de Águas, do Departamento Na~
cional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de trinta
(30) dias, a pm·tir de sua publicação.
n. - ApreSentar à referida Divisão de Águas, dentro do prazO de cento
e oitenta ( 180) dias, os estudos, projetos e orçamentos respectivos.
III Inic.iar e concluir as obi-as nos pl:azos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.

bbriga~se

Parágrafo único. Os pr3zos, de· que trata êst~ artigo, poderão set
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a mcncioriada Dip
visão de Águas.
Ai't. 3. 0 O p~esenli"! DeCreto entra e ..tn vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em cOntrário.

Rio de Janeiro, 6 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 H:.i. 014 ___:_ DE G DE JULHO DE 1944
Outorga a Eloy de Nliranda Chaves, ou à sociedade que organizar, concessão
para aproveitamento progressivo de energia hidráulica do salto de ltapura,
no rio Tietê, entre os municípios de Andradina e Pereira Baneto, no E.s~
tado. de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de Águas
(Decreto n. 0 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:

Art_. 1. 0 É outorgada a Eloy de lVIiranda Chaves, ou à sociedade que
organizar, concessão para aproveitamento progressivo da energia hidráulica do
salto de Itapura, no rio Tietê, entre os municí.pios de Andradina e Pereira
Barreto, no Estado de São Paulo,
§ 1.0 O aproveitamento destina~se à produção, transmissão, transfoima~
ção e distribuição de energia elétrica no município de '!'rês Lagoas,. no Estado
de Mato Grosso, e terá a potência total que o Ministro da Agricultura fixar
na ocasião em que forem aprovados o srespectivos projetos.
§ 2.0 O aproveitamento imediato em-responderá à utilizaçãp da vasão de
trinta e quatro (34) metros cúbicos por segundo e de um desnível de seis (6)
metros, isto é, à potência de dois mil (2.000) kw.
, Art. 2.0
obriga-se a:

SOb pena ele caducidade do pl:esente título, o concessionário

I - Registrá~lo na Divisão de Águas dentro de trinta (30) dias, após a
sua ·publicação.
I I . - Apresentar, em três (3) vias, à referida Divisão de Águas; dentro
do prazo de um ( 1) ano, contado da· data da publicação do presente Decreto:
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a) estudo hidrológico êla região - curva de descarga do rio, obtida me~
diante medições diretas e correspcndentes, pelo menos) a um ( 1) uno de
observação;
b) planta, em escala razoável, do trecho do curso de água a aproveitar,
com indicação dos terrenos marginais inundáveis pelo remanso da barragem;
c) Perfil geológico do terreno no local em que deverá ser construída a
hamlgem;
d) projeto d<:1 barragem, épura, método de cálculo, justificação do Úpo
adotado;
e) cálculos e desenhos detalhados, em escalas razoáveis, dos vertedouros,
<J.dufas, comportas, tomada de água, canal de adução;
f) justificação do tipo de turbina adotado, rendimento sob diferentes éa::gas~ em tnú!típlos de 1/4 ou 1/8 até· plena carga; sentido de rotaçéo e rotações por minuto, velocidade característica e velocidade de embalagem ou disparo; regulado;es e aparelhos de medição; regulação da velocidade com 25, 50
e 100 por cento de variação de carga; tempo de fechamento; desenho devidamente cotado;
g) projeto do canal de fuga; sua capacidade de vasão;
h) justiÍicação do tipo de gerador adotado; sentido de rotação; tensão,
freqüência e potência calculada com COS 0 que 'não exceda a 0,7; rendimento sob diferentes cargas, em múltiplos inteiros de 1/4 ou 1/8 até plena
carga, respectivamente com COS 0 = 0,8 e COS 0
1; regulação da tensão
e sua variação; reguladores; queda de tensão de curto circuito; detalhes e características fornecidos pelos fB.bricantes; tipo, ··potência, tensão, rendimento e
acoplamento da excitatriz; GD2 do grupo motor geiador;
i) esquema geral das ligações;
i) par:ôl transfurmc.dorc-s elevE?.dcres e abaixadores de tensão, as mesmas
exigências feitas quanto aos ger8.dores;
/{) desenhos d;s quadros de contrôle com indicação de todos os aparelhos a serem neles montados;
-1) desenhos detalhados (planta e elevacão), das celas de baixa e alta
tensão com indicação de todos os aparelhos- a serem nelas montados; bem
como· d<ts entradas e saíd2s dos condutores, e suas ligações às barras gerais;
m) desenhos indicando a saída da linha de alta tensão de transmissão;
par8~raios, bobinas de choque e ligaÇões contra supertensões;
n.) projeto da linha de transmissão ~ planta e perfil da linha; cálculo
mecânico e elétrico com COS 0 = 0,8; perda de potência; tensão na partida
e na chegada; distância entre os condutores, projeto dos suportes;
o) projetos detalhados dos edifícios, inclusive cálculo de estabilidade e
discriminação dos materiais emprego.dos;
p) orçamento detalhado para cada um dos itens acim8.

=

III Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
sessenta (60) dias, contados da d<J.ta em que fôr publicada a aprovação da
respectiv& minuta pelo Ministro da Agricultura.
IV ~ Apresentar o mesmo contmto à Divisão de Águ<1s para os fins de
registro dentro dos sessenta (60) dias que se seguirem ao registro do mesmo
no Tribunal de Contas.
V - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnic8 de~
terminadas pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produçâo
Mineral do Ministério da Agricultura,
Parágrafo único. Os prazos, a que se refere êste artigo, poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a DivisãO de Águas do
De'Çlartamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 3.0 O concessionário fica obrigado a construir e manter, nas proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quaildo fôr determinado
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pefa Divisão de Águas, as instalações necessárias para observações linimétri-·
cas e medições de descarga do curso de água que v-ai utilizar e a realizar as
bbservações de acôrdo com as instruções da Divisão de Águas.
Art. 4.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão s·erá preparada pela referida Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro
da AgriJ:ultura'.
~Art. 5.0
A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respect'ivo contrato na Divisão de Águas.

Art. 6P O capital a ser remunen~dc será o investimento efetivo e critei'ioso na constituição do p~trimôniO da concessão, em função da indústria, concoi-rendo, direta 0u indiretamente, para a produção, t::ansmissão, transformação e distribuição d(; energla elétrica.

Art. 7.0 As tabehs de preço de energia serão fixadas pela Divisão de
AgUas, no momento oportuno, e trienalmente revistas de acôrdo com o disposto no nrt. 180 do Código de Águas.
Art. 8.0 Para a rt;J.anutenção da .integridade do patrimônio a que se r<:'!fere o art. 6. 0 do prese-nte J!ecreto, será criad.a uma reserva que pràverá às
renovações detenT!.inadas 'Jela depreciação ou imoostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituicão dessa reserva, que se denominará "reserva de renovação", será realizad~ por quotas especiai~, que incidir,ão sôbre
as Í<'1rifas, sDb forma de percentagem. Estas quotas serão determinadas tendo-se
em vista à duração média do material a cuja renovação a dita reserva terá que
atender, podendo ser mcdificadas trienalmente, na época da revisão das tari{as.
Art. 9.0 Mediante prévio entendimento com a direcão da Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil, o concessionário fica autoiizado a utilizar-se do
·antigo leito dessa estt·ada e da ponte sôbie o rio Paraná.
Art. 10. Findo o prz.:;:o da concessão, tôda a propriedade do concessio·
nário que, no ri'lomento, existir em fuP..ção ex4usiva ~e permanente da produção, transmissãO, transformação e distribuição de energia elétrica, referente ao
aproveitamento concedido, reverterá para o Govêrno Federal, em conformidade com o estipulado nos arts. 165 e 166 do Código de Águas, mediante indenização, na base do custo histórico, do capital não amortizado, deduzida a
"reserva de renovação", a' que se refere o parágrafo único do art. 8.0 d&ste
Decreto.
Parágrafo único. Se o Govêrno Federal não fizer uso do seu direito a
essa reversão, ficará o concessionário obrigado a er:.>trar com o requerimentQ
de prorrogação da concessão ou o de desistência desta até 6 (seis) meses antes
do término do respectivo prazo.
Art. 11. O concessionário gozará, desde a data do registro de que trata
o art. 5.0 e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do Código

de

Águas e das leis especiais sôbre a matéria.,

Art. 12. O preSente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maw·ício de Medei-ros.

96

ATOS DO P'ODER EXECUTIVO

DECRETO N.0 16.015-

DE

6

DE JULHO DE

1944

Outorga a Antônio Joaquim de Moura And~ade concessão para distribuir energia elétrica no município de Andradina, EStado de São .. Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dos arts. 5.0 do Decreto-lei
'n,0 852, de 11 de novembro de 1938, e 10 do Decreto-lei n. 0 2. 281, de 5 de
junho de 1940, decreta:
Art. 1.0 Ê outorgada concessdo a Antônio Joaquim de Moura Andrade
para transmissão, transfm·.mação e distribuição de energia elétrka no municíp:o de Andradina, Estado de São Paulo.
Art, 2.0, Para produção cle ene:rgiB eiétrica pa•a os fins constantes do
artigo precedente, fica v concessionário autm)zado a instalar, na, cidade de
Andri:dina, uma usi.na termoelétrica com a potência de 96 quilowatts e a
freqüência de 50 ciclos por segundo.

Art. 3.0 Sob pena de caducidade da presente concessão, o concessionário obriga-se. a:
I - Registrar êste título nn Divisão de Águas do Departamento Nacio-nal da Produção Miu.era! (Mini3tério da Agricu.ttura), dentro de trinta (30)
dias, apó:o a sua _publicação.
II Aoresentar, em três (3) vias, dentro de seis (6) meses, contado$
a partir da data do registro dêste título na referida Divisão ie Águas:
a) projeto de tôdas as instalações e respectivb orçamento;
b) projeto detalhado da rêde de distri]mição e respectivo orçamento:'

III - A.ssinar o contrato disciplin::J.r da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dia:;, contado$ da data EJ!'.l. que fôr publicada l:l aprovação da
respectiva minut3 pelo Ministro da Agricultura
IV - Apresentar o mesmo contrato à mencionada Divisão de Águas, para
fins de registro, dentro dos sessenta (60) dias que se seguirem ao seu registro no Tribenal de Contas.
Parágr~fo único.
Os prazos, o que se relere êste artign, poderão ser
prorrogados por >1to do l\.1inistro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas
de Depa:rtainento Nacional da Produçãc lVIineral.

A:rt. 4.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será pre:parada peb mesma Divisão de Aguas e submetida à ..:provação do Ministro
da Agricultura.

Art; 5.0 A p:resente concessão .vigorará pelo prazo de trinta ( 30)
an"os, contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de
Aguas.
Art. 6.0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão, em funçâ·'J da indústria,
concorrendo, direta ou· indiretamente, pam a produção, tra.1.smiss8o, transformação e distribuição de energia elétnca.
Art. 7.0 As tabelas de preço de energi.<J. serão fixadas pela Divisão de
Aguas, no momento oportuno, e trienalme••te revistas de acôrao com o disposto no art. 180 do Código de Água~.
1Út. 8.0 Para a manutenção da integridade do patrimônio a que se
refere o art ó. 0 dêste Decreto, será criada uma reserva, que proverá às :recovações determinadas pela depreciação ou impostas por acidentes.
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Parágrafo único. A .constituição dessa reserva, que se denominará 44:re-serva de :renovação", será realizada per cot.s.s especiais que incidirão sôbre
as tarifas, sob a forma de percentagem. Estas cotas serão. determinadas,
tendo-se em vista a -duraç&o média do material a cuja renovação a dita rG:·
serva terá que atender e poder§_o ser modificadas trienalmente na época da
renovação das tarifas.
Art. 9.° Findo o prazo d2 conces::ão, t6da a propriedade do concessionário que, no momento, existir em função exclusiva e permanente da produç'ão, transmissão, transformação e distribuição dE: energia elétrica, reverter'á para o Município de Ar.dradina; mediante; indenização, na base do custo
hist6rico, do capita.l não amortizado, deduzida a "reserva de renovação", 1a
~ue se refere o art. 8.0 dêste Decreto.
§ '1. 0 · Se o Município de Andradina não fizer uso do seu direito a essa
reversão,· o concessionário poderá requerer, .s.o Govêrno Federal seja a concessão renovada pela forma que, no respectivo contratO, já deverá estar
prevista.
§ 2.0 Para os efeitos do disposto no_§ 1.0 , fica o conc~ssionano obti~
gado a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Município de.
Andradina e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão ou o
de desistência desta, até Seis ( 6) meses antes do término do respectivo .prazo~

Art. 10. O concessionário gozará, desde a. data do registro de que
·h-ata o art. 5.0 e enquanto vigofar esta concessão, dos favores constantes
do Código de Águas e das. leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente ·Decreto entra e~ vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de julho de 1944, 123.0 da Independ8ncia e 56.0 da·
:República.
GE1.'ULIO VAI·<GAS.

João JlL[auricio diJ Flledeiros.

DECRETO ·N.0 16.016 -

DE

6

DE JULHO DE

1944

Autoriza a emprêsa de mineração Diatomita. Industrial Limitada a lavrar jazida
de dia.tomita no município de A(;uiraz, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da a<tribuição que lhe confere o
art. 74, letra a,- da Çonstituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de ·1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Diatomit~ Industrial
Limitada a lavrar diatomita em terrenos situados na Lagoa das Pombas no
distrito de Eusébio, município de Aquiraz, do Estado do Ceará,· numa área
de trinta e um hectares e cinqüenta .EJ•es (31,50 Ha), delitimada~ por um
retângulo tendo um dos' vérticBs situados à distância de cinco mil setecento:;
e trinta .e dois metros (5. 732 m) rumo magnét~co cinqüenta graus e trinta
minutos noroeste (50°30' NW) da t6rre da igreja de Aqui'raz e cujos lados
convergentes no vértice consideÍ's•do e a Partir do mesmo têm os seguintes
-?Dmprimentos e rumos mag:héticos: setecento3 metros (700 rn), oeste ('W);
quatrocentos e cinqüenta metros (450 m), sul (S), respectiVamente. Esta auCol. de Leis- Vol. VI

F'.
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torização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de' Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autoriza-ção fica obrigada ::;:, recolher aós
públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
cofre~·

Art. 3.0 Se a concessionária da ~1.:!torização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de. Minas.
Art. 4.0 · As propriedades vizinhas· estão sujeitas às servidões. de solo
e subsolo para os fins da la·vra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código ,de
Minas.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Prod1.!cão Mineral e gozEJrá dos favores discrimim:.dos no
art. 71 do mesmo Códig~.
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título êste Decréto, que nrá
transcrito no livro próprio da Diretoria de Fomento da Produção Mi.peral do
:P.J.rinistério da Agriculturz.., após o p~gamento da taxa de seiscentos e quarenta
cruzeiros (Cr$ 640,00) ,
Art. 7.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 d,e julho de 1944, 123.0 d.a Independência e 56.0 da
República:
GETULIO

V ARCAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N, 0 16.017 -

DE

6

DE JULHO DE

1944

Autoriza a emprêsa de mineração Diédomite. Industrial Limitada a lavrar jazida de diatomita na município de Aquiraz, Ço Estado do Ceará
O Presidente _da República, usando da a<tribuição que lhe confere o
art. 74, leÚa a, da• Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Dbtomim Industrial
Limitada a lavrar jazida de diatomita, em te.-renos situados no município de
Aquir&•Z, do Est&•do do Ceará, nas duas (2) seguintes áreas perfazendo trinta
,e oito hectares e oito ares (38,08 ha). Uma ( 1) de seis hectares e dezes;>eis
.ares (6,16 ha), abrangendo a lagoa denominada Alagoinha, delimitada ::..~or
um retângulo tendo um dos vértices situa•dos à distância de cinco mil seiscentos
e noventa e quatro metros (5.694 m), rumo. setenta e dois graus noroeste
:(72° NW) ds.• tôrre da Igreja de Aquiraz e cujos lados convergentes no vértice
considerado e s partir do mesmo têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentbs e oitenta metros (280 m), trinta. e quatro graus noroeste
(34° NW) e duzentos e vinte metros (220m), cinqi.ie'nta-e seis gn»us sudo~
este (56~ SW), resPectivamente. Outra' de trinta e um hectares e noventa
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e dois ares (31,92 ha) abrs.o!lgendo a lagoa do .1\IIato e delimitada por um retângulo tendo um dos vértices situado à distância de quatro mil setecentos e
noventa metros (4. 79Q m), 'rumo magnético oitenta e um graus noroeste
(81o NW) da tôrre da igreja de Aquiraz e .cujos lados convergentes no vértice considerado e a partir do ·mesmo têm os seguintes comprimentos e rumos
ms.•gnéticos: quinhentos e setenta metros (570 m), norte {N) e quinhentos
e sessenta metros {560 m), oeste {VV), respectiv8mente. Est3l autorização é
·outorgada media·nte as condições constantes do parágrafo único do art. 28
·do· Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, s.•lém das se.guíntes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 A concessionana da autoriza>ção fica obrigada ~ recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que for~m devidos à União, &o
Estado e ao :r-J!unicípio, em cumprimento do disposto no ·art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da f:mtorizncão não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na• forma dos ·arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas -estão ·sujeitas às servidões de solo
e/subsolo para os fins da lz.•vra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código. de
Minas.
Art. 5.0 , A concessionária da autorização será fiscalizada pslo Departamento NEtcional da Produção Mineral e goz2lrá dos :favores discriminz.dos no
ali:. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização da lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro p1·óprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, a·pós o pagamento da ta.xa de setecentos e oitenta
cruzeir_os {Cr$ 780,00).
Art. 7.0 Revogam"se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de julho de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.O 16.018 -

DE

18

DE JULHO DE

1944

Autoriza a emprêsa de mineração Diatomita Industrial Limitada a lavrar jazida
de diatomita no município de Aquiraz, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 {Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada ·a emprêsa de mineração Diatomita Industrial
_Limitada a lavrar jazida de· diatomita em terrenos situados na lag8a do Tapuio, no município de Aquiraz, do Estado do Ceará, numa área de trinta e
três hectares e quinze ares, (33;15 ha), delimitada por um trapézio isósceles,
tendo um dos vértices situado à distância de seis mil trezentos e oito •netros (6.308 m) 1 rwno magnéti.co oitenta e um graus e onze minutOs sudoeste
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(81° 11' SW) da tôrre da igreja de Aquiraz e- cujos l2.dos, a partir do vértice
considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos: quinhentos e vinte e
cinco :metros (525 m), trinta e oito graus. e dez minutos noroeste (38° 10' NW);
setecentos metros (700 m), quarenta e cinco graus" sudoeste (45° S\V); quinhentos e vinte e cinco metros (525 m), cinqüenta e um graus e cinqüenta
minut.os sudeste .(51° 50' SE); quinhentos e setenta e cinco metros (5'15 m),
quarenta e. cinco graus nordeste ( 45-0 NE), respectivamente, Esta autorização
é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. zs· do
Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguinteS e de
úutras constantes do mesmo Código, não expressamente mehcionadas nêste
Decreto.

Art. 2.0 A concessionária da autoriZação fica obrigada a recolher aos cc~oo
fres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos 'à União, ao Es~
t·ado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de
Minas.
Art. 3. 0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrig8ÇÕes que lhe incumbem, a autorização da lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 A concessionarta da autOrização será fiscalizada pelo Departa·
menta NaCional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mestp.o Código.
Art. 6.o A autorização da lavra terá por título êste Decreto, qn'e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos e oitenta
~ruzeiros (Cr$ 680,00).
'
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio d8 Janeiro, 6 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

DECRETO N. 0 16.019 -

DE

6

DE JULHO DE

1944

Autoriza a· emprêsa de mineração Piatomita Industrial Limitada a lavrar iazida
de di·atomita no município de Fortaleza, do Estado t!o Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmós do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
~9 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa de mineração Diatomita Industriâl
Limitada a lavrar jazida de diatomita em terrenos situados no lugar denorni~
nado Serrinha, na lagôa de Opaio no municíPio de Fortaleza, do Estado do
Ceará, numa área de vinte
dois hectares e cinqüenta ares (22,50 ha), delimitada por um retângulo tendo um dos vértices situado à distância .de cento
1':l oitenta e três metros ( 183 m), rumo magnético
trinta graus sudoeste
(30° SW) do quilômetro oito (km 8) do Ramal de Mucuripe, da Es~rada
de Ferro de Baturité e cujos lados convergentes no vértice considerado, e a

e
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partir do mesmo tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), sul (S), e quatrocentos e cinqüe11ta metros (450 m),
'teste (E), respectivamente. Esta autorização é outorgada median~e as con~
dições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas, e dos
6 rtigos 32, 33, 34 e suas_ alíneas, além das seguintes e de outras conStanttJs
do mesmo C6digo, não expressamenté mencionadas nêste Decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização fica ··abrigada a recolher aos ~o
freS públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao Estado e ao Município, em cumprimento. do disposto no art. 68 do Código de
Minas.

Ait. 3,o Se a conCessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização da lavra será dedarada caduca
· 0 u nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas,
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às serv.idões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos à.rtigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção ll.l!ineral e gozará dos favore's discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6,o A autorização da lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral de
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00).
Revogam~se

Art. 7.0

as disposj.ç:ões em

con~rário.

~

Rio de Janeiro, 6 de julho de 19•1-4, 123.0 da Independência e 56.0 da
~epública.

GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

DECRE'fü N. 0 16.020 -

DE,

7

DE

JULHO DE 1944

Altera um dispositivo do Re,gulamento para a Escola Técnica do Exército
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O art, 46 do Regulamento em vigor para a Escola Técnica
do Exército, aprovado por Decreto n.0 14.947, de 6 de março de 1944, passa
a ter a segUinte redação:
"Art. 46, O Comando da Escola Técnica do Exército é exercido por oficial da ativa, engenheiro militar, com o pôsto de Coronel ou de General de Brigada••.
Art. 2.0
}:,licação.

O presente Decreto ·entra em execução na data de sua pu-

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Eurico G. Dutra.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 16.021 -

DE

7 DE JULHO DE 1944

Extinl1,ue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e .10s têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de. abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos dois (2) cargos da classe L da carreira de
Engenheiro (DNEF:.DNER), do Quadro I - Parte Perm.9.nente do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da exoneração de
Alexandre César Cococi e Aurélio Gregori, devendo a dotação correspondente
ser levadà a crédito .da Conta Corrente do mesmo Quadro do 'referido Ministério.
Art .. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 da
República.

Independ~ncia

e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.022 -

DE

7

DE JULHO DE

1944

Suprime cargb extinto
O Presidente da RePública, usando da atribuição que. lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-le~ n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido 1 ·cargo da classe E da c:;~rreira de Servente'
(Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do Quadro Suplementar do Ministério da
Educação e Saúde, vago em virtude da nomeação para ... outro cargo de José
Barbosa de Oliveira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta~corrente do mesmo Qua,dro do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam~se

.as· disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República~

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO N.O 16.023 -

DE

7. DE JULHO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido l cargo da classe 3 da carreira de Marinheiro,
do Quadro Suplementar do Ministério da E:ducação e Saúde, vago em virtude
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dá promoção de Osmar Tdembergue, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da conta~cot-rente do mesmo Qm!dro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se.'"as .d~sposições em cont<ário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, ,123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.O 16.024 -

DE

7

DE JULHO DE

1944'

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.?, alínea n, do Decreto-lei· n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe G da carreira de Fotógrafo,
do Quadro Supiementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude da promoção de Rui da Silva Ramos, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro i:io referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em cont!'ário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, :!.23.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cé.i.panema.

DECRETO

N. 0

16.025 -

DE

7 DE

JULHO

DE 1944

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
ert. 74, letra a,· da Constituição, e nos têrmos do 2rt. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de a•bril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe E da cerreira de Mestre da
Ensino, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em
virtude da promoção de Elizabeth Montenegro Osório, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do re-ferido Ministério.

Art. 2.0 Revogam-se as dispa;sições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 da Independência e .. -56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo. Capanema,

l04
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DECRETO N. 0 16.026 -

DE

7

DE

JULHO

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atrilJuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do z.rt. 1.0 , alínea n, do De~
ereto-lei n.0 3 .195, de 14 de l>.'bril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 2 cargos da· classe 4 da carreira de Foguista~
do Quc.•dro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos eín virtude da aposentadoria de Anuindo da Costa Melo e da promoção de J erônimo Vitorino de Sousa, devendo a dotação 'correspondente ser levada ·a crédito da conta-corrente' do mesmo Quadr9 do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disp9sições em contrário.
Rio de· Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETUJ"..IO VARGAS,

Gustavo Capanema.-.

DECRETO N. o 16. 027 -

DE

7

DE JULHO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da · República, usando da atribuição que lhe éoniere o
mt. 74, letra a, da, Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n~ do Decreto-_lci n, 0 3 .195, de 14 de a•bril de 1941, decreta:
Art. 1.o Fica suprimido 1 cargo da classe C da carreira de Atendente,
do Quadro Suplementa-r do Ministério da Educação e Saúde, vago: em _vir·
tude da promoção de Rosa Rodrigues, devendo a dotaçãO correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho d~ 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. o 16. 028 -

DE

7

DE JULHO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da RepÚblica, usando da atribuição que lhe · confel-e o
ert. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De-.
ereto-lei n. 0 3.195, de 14 de a-bril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica•m suprimidos 2 cargos da classe D da carreira de Artífice.
do Quedro Suplementar do Ministério d~ Educação e Sàúde, vagos em vir-
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tude da promoção de Bel.rniro Alves dos Santos e do falecimento de Fnmcisco Maria Rodrigues, devendo a dotação correspondente ser levada a Crédito
da conte.~corrente do mesmo Quadro d~ -referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
·Rio de Janeiro, 7 de juiho de 194:4, 123.0 da Independência e 56.o da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 16. Ú29 -

DE 7 DE JULHO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , 'alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de :>1b:ril de 1941, decreta:
Ficmn suprimidos 12 cargos da classe B da. carreira de -Servente, do
Quadro Suplementar do MiniStério da Educação e Saúde, vagos em virtude da
aposentadoria' de Pedro Gudes; da• demissão de João de Lima; da exoneração
de Alsírio Palerma, ·Jair Pereira Gomes e IVIaria da Conceição Bustamante da
Luz; da nomeação parz.• outro cargo de Wellington Geraldo de Barro9 e da
promoção de Al;>ílio Batista Teles, Aírânio Brag:?_, Alberto Gouveia d!:l Almeida
Sobrinho, Eugênio Ferreira da Paixão, José Narciso Barbosa e Optalion da
Cpsta, devendo a . dotação correspondente ser levada a crédito da conta-.:::crrente do mesmo Quadro. do referido Ministério .
.P:-rt. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 da Indepénd&!!cia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gusta.vo Capanema.

DECRETO N. 0 16.030 -

DE 7 DE JULHO DE 1944

Extingue cargo excedente
O PresideÍ1.te da República, usando da atribuição que l:Q.e confere o artigo 74, letra a, da _Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto 1 cargo da classe L da carreira de Médico Psiq?iatra, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago
em virtude da prorrioção de Ermmi Lopes ao cargo vago de classe imediatamente superior, ~m cujO provimento foi a dotação resultante aplicada.

Art.

2~0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, .123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.

106

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 16.031

-DE

7

DE JULHO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Ptesidente da República, usandO da, atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1:0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3 .195, ,de 14· de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam supi'imi.dos 2 cargos da classe C da carreira de Guarda
Sanitário, do Quadro Especial. do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da aposentadoria de Cláudio João da Rocha e Oscar Luiz Friedrich~, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesm? Quadro do referido Ministério.

Art.

2;0

Revogam-se as disposiçõ'es em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V A.~GAS.

Gustavo Capànema.

DECRETO N. 0 16.032 -

DE 7 de

JUI~Ho

DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usf.lndo da atribuição que lhe confere o ar
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do a-rt. 1.0, alínea n, do- De
creto lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

8

8

8

Art, 1.° Ficam suprimidos 3 cargos da Classe B da carreira de Servente,
do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos em virtude
, da exoneraçâo de Geralda Pena de Araújo e Cândido Coelho Cardoso e da
promoção de Lourival Nicolai, devendo a dotação correspondente ser levada
a crédito da conta corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
8

Art.

2.

0

Revogam se as disposições em contrário,
8

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 , da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO N. 0 1.6. 033 -

DE

7

DE JULHO DE

1944

Suprime' carSos extintos
O Presidente da República, usando da atribui'ção que lhe confere o ar·
tigo 74, letra -a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, allnea n, do De·
creto·lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 2 cargos da classe D da carreira dei' Moto~
rista, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da promoção de Diniz da Rocha Neves e Odemar Prado, devendo
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a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-conrrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
'
Art.

2.0

R.ev'ogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 da Iodependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO N.0 16.034 -

DE

7

DE JULHO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que, lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , letra n, do Decreto-lei n.0 3.195, 'de 14- de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo de Antropologista, padrão G,
do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago
em virtude da exoneração de Maria Aparecida de Albuquerque, ficando sem
aplicação , a dotação orçamentária correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições 'e~ contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16. 035 -

DE

7

DE JULHO DE

1944

Suprime caril,o extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra· a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , letra n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo de Auxiliar de Autópsia, padrão
G, do Quadro Suplementar ào Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
vago em virtude da aposentadoria . de Pedro Lopes Pequeno, ficando sem
aplicação a dotação orçamentária correspondente.

Art. 2.0 Revógam-se as dispoJições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 da Indepeodência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.0 · 16.036

-DE

7

DE JULHO DE

1944

Suprime car,éos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere· o ar~
tigo 74, letra a,_ da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , letra n, do De·
ereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos de Prático de Laboratório,
padrão E, do Quadro Suplementar 'do Ministério da JUstiça e Negócios In-,
teriores, vago em virtude das ~exonerações de Paulo Verri e Artur Tibau
Kastrup, ficando sem aplicação a dotação orçamentária, correspo~dente,

Art. 2.0 Revogam-se as disposiçi?es em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1944, 123.0 da Indepe.ndência e· 56.0 da
República.
GE1'ULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.037- DE _8 DE JULHO DE 1944

:$UPrtme cargo extinto
O Presidente da, República, usando da atribuição que lhe confere o artigo ?4, letra a, da Constituição, e nos têrmos .do ar~. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo de Ajudante de tesoureiro (Diretoria Geral dos Correios e Telégrafos), padrão I, do Quadro III - Parte
Suplementar - do Ministério da Viação e Obras PúblicaS, vago em virtude
da aposentadoria de Ciro Lima Ramos, devendo a dotação correspondente
atender ao provimento de cargo vago criado pelo Decreto-lei n. 0 4.645, de
2 de setembro de 1942.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janefro, 8 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima..

DECRETO N.0 16. 038 -

DE 10 DE JULHO DE 1944

Ctia uma função de fotó~rafo na Tabela Nur:p.érica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Observátório Nacional, e dá outras providênCias
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ccnfere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica crialfa uma função de fotógrafo, referência XII, na Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerán-.J·mensalista do Observatório Nacional,
do Ministério da Educação e Saúde.
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Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decret(l, na im_porW.ncia de Cr$ 9~600,00 (nove _mil e seiscentos cruzeiros) anuais, será atendida à conta do crédito suplementai' aberto pelo Decreto-lei n. 0 6. 668 d.e 10
de julho de 1944.

Art. 3.0

Êste Decreto entrará em viogr na data de sua pv.blicação.

Rio de Janeiro, 10 de julho da· 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO

N. 0

16.039 -

DE 10 DE JULHO DE
0

Altera disposição contida no art. 1. do Decreto n.
agôsto de 1943

0

1944

13.176, de- 17 de

O Presidente da República, usando da atribuição que. lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e atendendo às razões apresentadas pelo Ministro de Estado dos Negócios ,da Aeronáutica, decreta:
Art. 1.0 A área dos terrenos declarados de utilidade pública, pelo· art. 1.0
do Decreto n.Ô 13. 176, de 17 de agôsto de 1943, .inclusive benfeitorias que
neles existirem, pertencentes aos senhores Gustavo Castro, Eusébio Monteiro e
outros, atinge o total de 3. 992.253 metros quadrados, como consta do proceSso protocolado na· Diretoria de Obras do Ministério da Aeronáutica sob o
n.O 1. 883-44, no qual se encontra a planta respectiv2., que vai assi.nada, pelo
Diretor de Obras dêsse Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
•República.
GETULIO VARGAS.

]oaq-!.!im Pedro Salgado .Filho.

DECRETO N. 0 16. 040 -

DE 10 DE TULHO DE

1944

Cria a Tabela Nwnética Ordinária de Extranumerário-mensalista da Fmcurado,ria Geral da Fazencfa Públic-a, do Ministério da Fazenda
_Q Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica criada, com uma função de taquígrafo, referência XIII, a
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Procuradoria Geral da Fazenda Pública, do Ministério da Fazenda.
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Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 10. 800,00 (dez mil e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá
à conta c!-a Subconsignàção 05 - Mensalistas, Consignação II - Pessoal 'ExtTanumerário, àa Verba 1 - Pessoal, do Anexo n. 0 16 - Ministério da Fazenda - do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1944, 123.0 àa Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 16.041

-DE

10

DE JULHO DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráfio-mensalista da Diretoria
do Domínio da União e Serviços Region~is, do Il/linistéria· da Fazenda~
e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74; letra' a, da Constitu~ção, decreta:
Art. 1.° Fica alter2da, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Diretoria do. Domínio da
União ?.. Serviços Regionais, do ·Ministério da Fazenda.
Art. 2.0 A ·despesa cem a execução 4o disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 ~ Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo 16 Ministério da' Fazenda,
do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0

Êste Dec<eto entrará em vigor na data de sua publicação,

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Paulo Lira.

DHNIS'l'l!::RIO

DA FAZENDA

DIRETORIA DO D011IfNIO DA UNIÃO E SERVIÇOS REGIONAIS
'T'A3ELA NUJIJ!.f.I~JCA ORDINÁRIA

li

SI'~UAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

----.-~------------,------,------j!l----·.~---------------,------,-----Número
de
funções

:Jéries funcionais

Referência

Tabela

' Nú:;:,ero

I

funções

i

Séries funcionai!.

Referência

1

Desc!lhiSfa

Desenhista
3
3
3

. ····-· ...............

··~·

XI
X

Ordinária

3

Orc!i.náda

IX

Ordinária

3
3

VII

Ordinária

3

XI
X

1
3

13

12
Auxiliar de Escritório
8

XI

12
20
23
26

X

........................ •i

IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinári~

8

13
20
23
27

I

89
·

10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

IX
VIII
VII

XIII

Ordiüária

li

li

A.uxiliar de Escritório

XI
X

IX
VIII

I

I .........................

91

I
I

12

II

12

I

'

Topógrafo

........................ ;

I
I

Topógrafo

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

VII

I

XIII

Tabela:
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DECRETO N.0 16.042--

DE

10

DE

JULHÜ

DE

1944

Declara de utilidade pública a desapropria(;.ão de imóveis em Guatapuava,
Estado do Paraná, necessários ao 15.0 Regimento de Cavalaria Independente

O Presidente df.l República, usando da atribuição que lhe confere o ar:..
tigo 74, letra a, da ConstitUição, e, de acôrdo com o art. 6. 0 , combinado com
0
?S letras a 'e b do art. 5.
do Decreto-lei n.0 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:

Art, .0 É declarada de utilidade pública a desapropriação dos seguintes
imóveis em Guarapuava, Estado do Paraná, por terem sido julgado_s neces-

sários ao 15.0 Regimento de Cavalaria

Indep~~dente:

a) Terreno com 670.835,72 m2 de área, situado a S.E. do quartel do
regimento citádo,Q e pertencente à Prefeitura Municipal;
b) Terreno com 48.749,78 m2 de área, possuindo benfeitorias; situado
ao N. do mesmo quartel, e pertencente aos herdeiros de Irco Zacalusni;
c) Terreno com 13.383,40 m2 de área, situado entre as Ruas Azevedo Portugal, Com. Norberto, Brigadeiro. Rocha e Cel. Saldanha, e pertencente a Ern~sto ·Arnaldo Rickli, l?rederico Blum· e Elsa Berta Blum;
d) .Terreno com 13.761,00 m2 de área, situado entre as Ruas Azevedo
Portugal, Manuel Alves, Brigadeiro Rocha e Com. Norberto, possuindo algumas benfeitorias, e pertencente a Salomão Abib, João Ms:.ria Rodrigues,
herdeiros de Laurindo J. Machado, José Alves Cordeiro, Maria Eugênia da
Rosa, Joaquim Mendes dos ·'Santos, Maria Campolina Jesús e Francisco Kulka;

e) Terreno com 8. 550,30 · m2 de área, possuindo algumas benfeitorias,
situado entre as Ruàs Brig'adeiro Rocha, Manuel Alves, Xavier da Silva e
Com. Norberto, e pertencentes a herdeiros de· 11/.Gguel Pm;snreli, Airton Gomes
Vieira, Zeferina More.ira, Cleonice Nascimento, Prefeitura de Guarapuava,
herdeiros de Zeferina Borges e Antônio Farah,
Art: 2.0 ·Para efeito da imediata imissão de posse dos mencionados
imóveis, é também declarada a urgência da des2prcpriação que se tem em
vista, cuja efetivação fica o Ministério da Guerra autorizado a promover, com
isenção de qualquer impôsto de sêlo OU' emolumento.
Art. 3.0 Em caso de desapropriação mediante acôrdo, prevalecerá o
preço total de Cr$ 110.279,10, na forma da av8liação procedida pela Comissão de Escolha de Terrenos da s~a Região Militar, conforme consta dds
relatórios apensos ao respectivo processo, e a ser pago por conta dos recursos da Caixa Geral de Economias de Guerra.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1944, 123.0 da Independência e S6.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N. 0 16. 043 -

DE

10

DE J.ULHO DE

1944

Transfere função da Tabela, Num~rica Ordinária de Extranumerário-mensalista· do Instituto de Ecologia e Expedimentação Agrícolas para a do
Serviço lYiédico, ambos do Ministério da Agricultura
O Presidente da Repúblic;;;, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, Decreta:
Art. 1.° Fica transferida, da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalist<'.l d0 Instit:uto de Ecologia e 'Experimentação Agrícolas, do
Serviço NacioneJ d~ Pesquisas Agronômicas, para a do SerViço r..-iédico, todos
do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas AgronômicaJ, do Ministério da Agricultura, uma função de médico, referência XVI, que continuará exercida pelo.
atual -ocupante.

Art. 2.0

Êste Decreto entrará em vigor na data ele sua publicação~

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d'a:
República.
GETULIO VARGAs,

João 1l!Jauricio de Medeiros,

DECRETO N. 0 16.044 -

DE

10

DE JULHO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, Usando da atr'ibuição que lhe co:nfere o artigo 74, letTa a, da Constituição, e nos têrmos d.o art, 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 ·de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos 5 cargos da classe B da cm-reira de Traba·
!hador, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da aposentadoria de Alfredo de Jesús Sobreira e Guilhermina
Maria Ramos; da promoção de Isolina Rodrigues e Maria Sanches e da exo:qemção de Maria Clara Quinteb:o Ruas, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta~coi"rente do. mesmo Quadro do referido Ministério,

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 ele julho de 1944·, 123..0 da Inde:pendência e 56.0 da
República.
ÜE1'ULIO VARGAS,

Gustavo
Col, de Leis.- Vol. VI

Capa~ema

•
F. 8
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DECRETO N. 0 16.045 -

DE

'10

DE

JULHÜ

DE

1944

ae

Transfere função da Tabela Numérica Suplementar da Divisão
Educação-·
Fisica, para o Conselho Nacional de Desportos, do Ministério da Educação
,e Saúde, e dá outras- providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica criada a Tabela Numérica Suplemzntar de Extranumerário-mensalista do Conselho ·Nacional de Desportos, do Ministério da Educação e Saúde.

Art. 2.° Fica transferidiõ!, da Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da Divisão de , Educação- Física, do Departarriento Nacional de Educação, para a Tabe1ã a que "se refere o artigo anterior, uma
função de escriturário, referência -XV.
Parágrafo Único. A função de que trata o presente artigo continuará
preenchida pelo atual ocupante, constante da relação nominal ~mexa.

Art.· 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema'-.

DECRETO N. 0 16.046 __.;._

DE

10

DE

JULHO

DE

1944

Aprova novos projeto e orçamento pata ob-ras do pôrto de São Francisco do Sw
e pronoga o prazo para o início das mesmas obras
O Presidente da República, atendendo ao que solicitou o Estado de Santa
Catarina e usando da atribuição que lhe confere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam: aprovados, em substituição ::ios que baixaram coro o
Decreto n. 0 10.313, de 22 de agôsto de 1942, o's nov:os projeto e orçamento,
na importância de Cr$ 33.974.000,00 (trinta e três milhões novecentos e setenta e quatro mil cruzeiros), que a êste acompanham, devid'amente rubrica·
dos, para a execução de melhoramentos no pôrto de São Francisco do Sul.
concedido a6 Estado de S<mta Catarina, correndO à conta dos recursos ·a: que
se refere o Decreto-lei n. 0 2. 738, de 1 de novembro de 1940, a irnportân··
cia que fôr apurada como efetivamente desl?endida, até aquele limite.

Art. 2.° Fica prorrogado _por 45 (quarenta e cinco) diaS o prazo fixado
no art. 3.0 do Decreto-lei n.0 5.602, de 21 de junho de 1943, parà~início das
obras citadas Üo art. 1.0 dêste Decreto.
·
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
República.
GETULIO VARGAS.

Jciio de· Mendonça Lima.
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DECRETO N. 0 16.047 -

DE

11

DE. JULHO --DE

1944

Dá nova redação a dispositivos do Regulamento Metrológico; aprovado pelo
Decreto n. 0 4.257, de -6 de junho de 1939
O Presidente da República, usando da atribuição que -lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Passam a vigorar com a seguinte redação os srts. 3.0 , 40, 86
107 do regulamento aprovado pelo Decreto n.9 4.257, dEj 6 de junho de

!939:
Art. 3. 0 No'" contratos e ·documentos relativos a transações,
bem como n"s publicações oficiais, oficialmente aprovadas ou de
propaganda comercial, não será permitido o uso, emprêgo ·.lU menção de unidades diferentes das legais ·ou- de símbolos que as representem.
§ 1.0 E' contudo tolerado o uso, emprêgo ou menção de unidade dife-rente das legais e respectivos símbolos em contrato, docuÍnento ou publicação;

a) que ex1ja, para su~ pt:~rfeita compreensão, referência a unidades antigas, ainda em uso no P<!-ÍS à data do Decreto-lei n,0 592,
de 4 de agôsto de 1938;
b) que se refira a importação, exportação ou outras opera-ções relativas a coisas ou pessoas que existam ou tenham origem em país
onde sejam legais ou toleradas legalmente; unidades diferentes
daquelas a que sé refere o art. 1.0 ;

c) que seja referente a mercadorias para s.s quais se .tolera o
uso de unidE.<d_e não legal, nos tênncs do art. 40 e seus parágrafos,
v21lendo a exceção, porém, apenas nas partes relativ&> a essas mercadorias;
d) que trate de questão de caracter metrológico, científico,
técnico ou literário.
§ 2. 0 Poder~ ser também tolerado excepdonS!lmente o uso, emprêgo ou me:O:ção de unidades diferentes das lega.is em caso~ especiais em que as circunstâncias assim o exijam, a juízo motivado da
Comissão de Metrologia.
§ 3. 0 Nos casos de -que trata-m as alíneas a, h e c do ~ 1.0 , é
obrigatório fazer constar no próprio texto, ou em anexo, o valor convertido em unidades legais das grandezas expressas em outras unidades,
§ 4." A conversão a que se refere o parágrs.•fo anterior deYe
ser feita de acôrdo com o quadro III anexo ou, quando se· trataor
de unida-de não mencionada nesse quadro, com indicações da COmissão de Metrologia já publicadE.·s, ou, em casos ainda omissos,
solicitados a êsse órgão Para tal fim.
§ 5.0 Os valores das grandezas expressas em unidades .legais,
resultantes_ da conversão, pod~rã.o ser· ~roximzdos até certo número de &lgarismos significativos, t-endo em vista as tolerâncis.s
a-dmitidas para as respectivas medições.
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Art.

40.

Toleram-se indicações' expressas em unidades dife-

rentes da-s legais, nas ·condiçOes especificadas nos parágrafos se-

guintes, ps:r« mercadorias;
a) importadas;
h)

produzida•s no país, similares às importadas;

c) destinadas à exportação;

d) outra_s; a critério do Instituto Nacional de Tecnologia.
§ 1.0 O .Instituto Nacional de Tecnologia especificará as mercadorias para as qu2.1is deverá cessar tal tolerância, cabendo à Comissão de Metrologia-, em cada caso, fixar a da.ta a partir da qual

cessa a tolerância.
§ 2. 0 Para às efeitos dêste artigo, compete ao Insti'tuto Nacicnal
de Tecnologia definir os casos de similarida-de previstos na alínea b,
sendo em tais casos estEmdidas à mercadoric.• brasileira a mesma
tolerância 'concedida à .similar importada.
§ 3.0 Nas mercadorias brasileiras, além das indicações tolerada-s,
h3verá obrigatOriamente indicações equivalentes, expressas em unidades legais, apresents.<das de forma mais visivel.
§ 4. 0 E' permitido indicar os quantidades de; merCadorias por
meio de número de peças ou objetos.
Art. 86. Podeião ser declarados nulos e não produzi:i-§o efeito
ou contratos relativos a transações; em que
baja inobservância do disposto no !art. 3.0 e seus parágrafos, enquanto não retificados nos têrnios do parágrafo único dêste artigo.

em juizo os doct::;nentos

Parágrafo único. Proceder-se~á à retificação, que retroagirá à
data do ato, fazendo constar do documento ou em anexo, os valores
convertidos em unidades legeás das grandeZas expressas em outras
unidades.
Art. 107 ...
às,.. exigências do art. 3.0 e seus parágrafos, relativas ao
uso, . emprego ou menção de grandezas expressas em unidades
legais, em contrates, documentos ou publicações.
a)

Art. 2. 0 Êste D~creto entrará err.. v~gor nôl data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário ,
Rio de Janeiro, 11 de julho. de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República ,
GETULIO ,VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N, 0 16.048 Cria a Tabela Numérica Ordinária de'

DE 11 DE JULHO DE 1944
Extranumerário~mensalista

do Hospital

Militar de Pôrto ALegre, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cqnfere o artigo 74, letra a, da COnstituição, decreta:
Art. 1.0. Fica criada, de conformids.<de com a relação ::mexa, a· Tabela
Numérica Ordinária de EXLranumerário~mensali&ta do Hospital Iv'l;ilita:r de
Pôrto Alegre.
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Ar!t. 2.0 A despesa com a execução do disposto ne~te Dec·reto <:orrei8,
Presente· exercício, à conta de :iestaque da ps,rcela de Cr$ 29.400,00 (vinte
E- 'nove mil e quatrocentos ctuzeiros), da! Verba 1 -Pessoal, Consignação l i
-. Pessoa:l Extranumerário, Subconsignação 08 ·- Novas admissões, ~te· .. do
&.nexo n. 0 17 Mimstédo da Guerra, do -Orçamento Geral dâ! República
tara 1944.
A.rt. 3.0 Ês1:e Decreto entrará em vigor .na· dat@ de sua publicaçao.
Rio de Janeiro, 11 de julhc. d~ 1944, 123.0 da Independência e 56.v
da República.
!10

GETULIO

VARGAS.

Et.icico G. Dutra.
MINlSTl\:niO

DA

GUERRA

DIRETORIA DE SAúDE DO EXÉRCI'l'O
llospitnl 11iilitar 'de Pôrto Alegre
TABELA NUMÉRICA

SITUAÇÃO

Número
de
funções

2
2

1
1

2
2

PROPOSTA

I

I

Séries funcionais

II

Praticante de Escrit6rio

Referência

I
I

I
I

Maquinista

I
I

Ascensorista

I

VI

IX

II

IV

I

==""'•DECRETO N. 0 16.049 -

DE 12 DE JUi.HO DE 1944

Cria função na Tabela Numérica Ordin!uia de Extranumerário-mensalista do
Hospital Central da Aeronáutica, do JHinistécio da Aeronáutica

O Presidenté cja República, usando da atribuição Que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituiçá'o, decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerá'riomensalista cfo Hospital Central da Aeronáutica, uina função de laboratorista,.
referência IX.
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Art. 2.0 A despesa com á execução do disposto no _artigo anteno:r
cOrrerá, no presente exercício, à conta de destaque da parcela de Cr$ 7.800.0{}
('sete mil e oitocentos cruzeiros) da Verba 1 - _Pessoal, Consignação II,
Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 -

Novas admissões ·etc., do

Anexo n. 0 13 Ministério da Aeronáutica, do Orçamento Geral da República para 1944.

Art. 3.0

Êste Decreto entrarfo em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República ..
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro

DECRETO N. 0 16.050

-DE

12

DE JULHO DE

Sal~ado

Filho.

1944

Anula o Decreto n.0 4.975, de 6 de ·dezembro de 1939
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
d~ janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica anulada a autorização conferida à Sociedade Pirita Brasil
Limitada, pelo Decreto número quatro mil novecentos e setenta e cinco (4.975),
de seis (6) de dezembro de mil novecentos e trinta e ·nove (1939), para
funcionàr como emprêsa de mineração.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da

República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 16.051- DE 12 DE JULHO DE 1944

Anula os Decretos ns. 1.846, de 17 .de julho de 1939, e 1.937, de 24 de ag'Ôsto
do mesmo ano, do Govêrno do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de M1nas), decreta:
Art. 1.° Ficam anuladas as autorizações conferidas aos cidadãos brasileiros Vitoria Caram de Figueiredo Neves e outros, pelos Decretos ns. mil anocentos e quarenta e seis ( 1 . 846), de dezessete ( 17) de julho de mil novecentos e trinta e nove (1939), e mil novecentos e trinta e sete (1.937), de
vinte e quatro ( 24) de agôsto do mesmo ano, do G-ovêrno do Estado de Minas Gerais, para a lavra das minas de pirita e manganês, existentes no lugai
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i19

denominado ~Gambá, tambem chamado Água Santa e Bom Sucesso, no distrito, município.~ comarca de Ouro Preto, do Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0

Revogam-se, as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 -de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

DECRETO N. 0 16.052

DE 12 DE JULHO DE 1944

Declara caduco o Decreto n.0 7. 155, de 9 de maio de 1941, retificndo pelo de
n.0 8 .663, de 30 de janeiro de 1942
O .Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985. de
29 de janeiro de 1940 (C6diio de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada caduca a autorização cor1ferida a Henrique Jorge
Guedes pelo Decreto número sete mil cento e cinqüenta e cinco (7 .155), de
9 de ma.io de mil novecentos e quarenta e um (1941), retificado pelo de númf>ro
oito mil seiscentos e sessenta e três (8.663), de trinta (30) de janeiro de
mil novecentos e quarenta e dois (1942), para pesquisar carvão de pedra no
muni.cípio de Araiporanga, ex-município de São Jerônimo, do Estado do
Paraná.
Art. 2.0

Revogam-se as ·disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurfcio de Medeiros.

DECRETO N. 0 16 .-053- DE 12 DE 'jULHO DE 1944
Renova o Decreto n. 0 8 :939, de 4 de março de 1942

O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
1}rf. 1.~ Fica autorizado o cidadão brasileiro José_ Júlio Rodrigues Alves
em renovaçao à , autorização de -pesquisa que lhe foi conferida pelo dEj!creto
número oito mil novecentos e trinta e nove (8.939) de quatro (4) de março
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de mil novecentos e quarentá e dois ·( 1942), a pesquisar quartzito e· associados
em terrenos situados na localidade Caatinga, no município de Mogí das Cruzes,
do Estado de ·são Paulo, numa área de quinhentos hectares (500 ha), definida
por um ·l'etángulo que tem um vértice situado à distância de mil e oitenta
metros ( 1. 080 m) e orientação magnética de oitenta e um graus trinta minutos
sudoeste (81°30' SW) do cruzamento da rodovia que passa pela Capela do
Ri,beirão ·para Mogí das Cruzes e da adutora Rio ·Claro e cujos lados divergentes dêsse vértice têm _os seguintes comprimentos e orientações magnéticas:
dois mil metros (2.'000 m) cinqüenta e cinco graus nordeste (55° NE),
dois mil e quinhe:t;ttos metros (2.500 m) tririta e cinco graus sudeste (35° SE).

Art. 2.0 Esta
Código de Minas:

autorização

é

outorgada nos

têrmos

estabelecidos

no

Art; 3.0 O título da autorizacão de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de C'inco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e se:rá
transcrito no livro próprio da Divisão de Forilento da Produção Mineral do
Ministério d_a Agricultura.

Art, 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. o 16'. 054 -

DE

12 DE JULHO DE 1944

Concede à S. A. Companhia de Mineração e Siderurgia do Gand<:rela, da Organização Henrique Lage - Patrimônio Nacional - , autorização para funcionar como socied<:.de de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74; letra a, da, Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de jarieiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Sociedade· Anônima Companhia de Mineração
e Siderurgia do Gandarela, da Organização H~nrique Lage - Patrimônio Nacional - , cOm sede nesta Capital, autorização para funcionai' como socie-dade
de mineração, de acôrdo com o qu'e dispõe o art. 6.0 , S 1.0 do Decreto-lei UU·
mero 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código, de Minas), ficando a mesx:na
sociedade obrigada a cumprir integralmer:te as leis e regulamentos em vigor
ou que vierem a vigorar sôb:re o objeto da referida autori";ação.

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 , da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.
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DECRETO N. o 16. 055' -

DEL 12 DE

JULHO

DE

1944

Concede à S. A. Companhia Naciona.I de Mineração de Carvão do Barro Branco,
da Organização Henrique Lage - Patrimônio Nacional, autorização para
fUncionar como sociedade de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o· artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 ~E' concedida à Sociedade Anônima Companhia Nacional Mine-ração de Carvão do Barro Branco, da Organização Henrique Lage Pauimônio Naciond, com sede m~sta Capital, autorização para funcionar como so0
0
ciedade de mineração, de acôrdo com o que dispõe o art. 6. § 1. do Decretolei n. 0 1.985vde 29 de janeiro de 1940 (Código de Mine.:>), ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0

Revogam-se as

disposiçõe~

em contrário.

Rio de Janeiro, 12 d~ julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
:República
GETULIO VARGAS.

João Nlaurício de Medeiros.

DECRETO N. o 16. 0~6 -

DE

12 DE JULHO DE 1944

Concede à S. A. Companhia Brasileira Carbonífera de Araranguá, do. Ot·ganização Henrique l ... '!J..t,e · - Patrimôr.io NaciOnal - , autorização para funcionar
como sociedade de mineração
O Presid2nte da República, us:mdo da atribuiç5o que lhe confere o' ar·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 \ E' concedida à Sociedade Anônima Companhia Brasileir-a· Carbonífera- de Araranguá, da Organização Henrique Lage Patrimônio Nactonal - , com sede nesta Capit:::.l, autorização para funcionar corno sociedade
de niineração, de acôrdo com o. qUe dispõe o art. 6. 0 § 1. 0 · do Decreto-lei número 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir ·integr:o:.lmente as leis e regulamentos em vigor
ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da reÍerida _autorização:
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho. de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
RepúbliCa:
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.
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DECRETO N. 0 16.057 -

DE,.

12

DE

JULHO

DE

1944

Concede à SÓciedade Salgema e Derivados Limitada autorização para funcionar
como ~mprêsa de mineração
Não foi publicado ainda no Diário. Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 16.058-DE 12

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Wasl>Jngton José Vieira da Silva a lavrar jazids.
de mica e associados no município de Pessanha, do Estado die Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da ConstituiçãO e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta.:
Art. 1.° Fica auto:dzado o cid:adão brasileiro Washington José Viei<a da
Silva a lavrar jazida de mica e associados, em tmTenos devolutas situados no
fugar denominado Escadinha, no distrito de Coroaci· do município de Pessanh~,
do Estado de Minas Gerais, numa área de dn'qüenta hectar€s (50 ha), definida
por um retângulo que t8m· um dos vértices situado à distânda de duzentos
metros (200m) com orientação magnética dezessete graus sudoeste (17° SW)
da confluência dos cór:·egos das Escadinhas e do João Chico, e cujos "lados
divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e orientações m~gné
ticas: mil metroS (1.000 m), nove graus e" tril!ta minutos sudeste (9°30' SE),
e quinhentos metro's (500 m), oitenta graus e trinta minutos sudoeste (80°30'
SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos art;:;. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente
mencionâdas neste decreto.
·Art. 2.0 O c;oncessionário ·da autorização, fica obrigado a recolher aos
cofres públiCos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do C6digo
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da ~utorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub·solo para:· os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e, 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O conce~sionário da autorização, será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral do Mini&..tério e gozará dos .favores dis.
criminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, ·que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da PrOdução Mineral do
Ministério da Agricultura) após o pagamento da taxa de rriil cruzeiros
(C,$ 1. 000,00).
Art. 7.0 · Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Indzpendência e 56.0
da República.
GEtULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
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DECRETO .N.0 16.059- DE 12 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Gustavo Masset Júnior a lavrar jazida de dolomita
no município de Barra Iy.[atJSa, do ESt?do do Rio de .Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição' que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro d~ 194'0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Gustavo Masset Júnior
a lavrar jazida de dolomita em terrenos situados na Fazenda da Boca.ina, distrito
de Rialto, município de Barra Mansa, do Estado do- Rio de Janeiro, numa área
de seis hectares (6 ma), definida por um Úapésio que tem o primeiro vértice·
situado à distância de quatrocentos e quarenta: e três metros (443 m) com
orientação magnética cinqüenta e oito graus noroeste (58° NW) do quilômetro
treze (Km 13) da Estrada de- rodagem Bananal-Barra Mansa e cujos lados,
a partir dêsse vértice, têm os s'eguintes comprimentos e o1:ientações magnétics.s:
quatrocentos metros (400 m) setenta e cinco g::aus sudo'este (75° SVV);
duzentos metros (200 m) dez graus noroeste (10° NW), duzentos metros
(200'm) setenta e cinco graus nordeste (75° NE), duzentos e sessenta e sete
metros (267' m) cinqüenta e seis graus sudeste (56° SE), Esta autorização
é outorgada mediante as condicões -constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos arts~ 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguinte.:l
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste
decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizaÇão, fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos. à União; ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionano da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 , do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização, será fisCalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que se-rá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomente da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura após o pagamento da ta);::a de seiscentos cruzeiros
(C,$ 600,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições· em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio_ de Medeiros.
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DECRETO N.0 16.060-DE 12

DE

JUt.HO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasilei.-o Ciro Riheho Pereira a pesquisar calcita e
. ciados no município de Ribeira, do Estado .de Siío Paulo

asso~

O Presidente dn República, usando da atribuiç:-ão que lhe confere o
àrt, 74, letra a, da· Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 ?e janeho de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão b:ra~ileiro Ciro Ribeiro ·Pereira a pesquisar -calcita e associados numa área de dezesseb hectare~ (16 ha), situada
no bairro Poço Grande, distrito e município de Ribeira do Estado de São
Paulo e de1imitad3. por um quadrado de quatrocentos metros ( 400 m) de lado,
tendo um vértic~ a mil seiscentos e cinqüenta e seis metros (1.656 m), rumo
onzé graus trinta minutos noroeste ( 11° 30' NW) da foz do córrego Capuava
aHuente do rio Ribeira e os lados que partem dêsse vértice com rumos norte
(N) e oeste (W).
Art. 2.0 Esta
de Minas.

autorização

é

outorgada nos

tênncs

estabelecidos

no

Cód~go

Art. 3.0 O título da autorizado de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de- trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

R~9 de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeicos.

DECRETO N. 0.16.061-DE·12

DE

JULHO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ah-ânio Rodrigues Seixas a pesquisar feldspato,
quartzo e associados no m"!1.nicípio de Niterói, do Estado do Rio de. janeiro
O Presidente ela República, usando da atribuição que lhe conferé ·o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas)', decreta:
Art, 1.° Fica autorizado .o cidadão brasileiro Afrâ:i\io Rodrigu.es Seixas
a pesquisar feldspnto, quartzo e associados, numa área de um hectare (1 ha),
situada nó local denominado Granja Cascata, distrito e município de Niterói,
do Estado do Rio de Janeiro, e delimitada por uma poligonal irregular tendo
um vértice a cento e setenta e cinco·metros (175 tn), no rumo magnético de
vinte e quatro graus tri'nta minutos sudeste (24°301 SE) do ponto de interseção
dos eixos da rua Amazonas e da Avenida da Independência e cujos lados, a
partir do vértice .considerado, têm os seguintes comprimentos e· orientações
magnéticas: noVenta e seis metros (96 m), quarenta g;aus sudeste (40° SE)
trinta e três metros (33 m), vinte e seis graus e trinta minutos sudoeste
(26°30' SW); trinta e três metros (33·m), setenta g:-aus sudoeste (70° SW);
se"ssenta e cinco metros (65 m), cinqüenta e sete graus trinta minutos sudoeste
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(57030' SW); cinqüenta e quatro metros (54 m), setenta e quatro graus
noroeste (74° NW); quarenta e um metros (41 m), dozé graus e trinta
minutps nOroeste (12°30' NW); cento e trinta e oit_o metros_ (138 rn), quarenta
e sete graus nordesl_e ( 4.7° NE) . ·.
·
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos t&rmos ·estabelecidos no
Código de Minas.
Art, 3.0 O título da a;t.J.tori:;o:ação de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,0q) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.
João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 16.062- DE 12 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro ]ulião Feliciano Marques a pesquisar quartzo,
peda1s coradas, mica o associados no município de Santa Maria do Suassuí,
do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do D2cret0-lei n.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. (° Fica autorizado o cidadão bra/Íteiro Julião I:eliciano Marques
a pesquisar quartzo, pedras coradas, mica e associados em terrenos devolutas,
situados em terraS da margem esquerda do rio Suassuí Grande, distirto de
Poáia, município de Santa Maria do Suassuí, do Estado de Minas Gerais,
numa área de cento e cinqüenta hectares ( 150 ha), delimitada por um polígono
tendo um vértice a novecentos e setenta metros (970 m), no rumo magnético
trinta e cinco graus quarenta minutos sudoeste (35°40' SW) a partir da con~
fluência do córrego Agua-Clara com o córrego Morcêgo e os lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticós: mil novecentos e oitenta metros (L980 m), trinta e cinco graus trinta minutos sudoeste
(35° 30' SW), mil e· trezentos metros ( 1. 300 m) vinte e um graus trinta
minutos noroeste (21°30' NW), 'setecentos e vinte metros ( 720 m) trinta
e dois graus nordeste (32° NE)~ quatro'centós metros (400 m) sessenta e nove
graus, dez minutos sudeste (69° 10' SE-),- oitocentos· e setenta. e cinco .. metros
(875 m) oitenta e cinco graus sudeste (85° SE), até o ponto de partida.'
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos, no
Código· de. Minas.
Art. 3.~ O título-da autorização de'pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil e quinhentos cru~eiros (Cr$ 1. 500,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Foment.o da Produção Mineral
do Ministério da AgricultUra .
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de JaÍ1eiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e. 56.0

da República.
G~l'ULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
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DECRETO N.O 16.063-DE 12 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Epitânio Miileiro de Sousa a pesquisar mica e
associados tlO município de Santa Maria do Suassuí, do Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, Usando da atribuição· que lhe confere o
art. 74, letra a, da. Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Epifânio Mineiro de Sousa
a pesquisar mica e associados numa área de qu9.renta e nove hectares seis ares
e noventa e nove centiares ( 49,0699 ha), situada na _Fazenda do Encoberto
distrito de. M'aranhão do município de Santa Maria do Suassuí, do Estado
de Minas Gerais e delimitada por uma linha pOligonal que tem um vértice a
novecentos metros (900 m), rumo quarenta e cinco graus noroeste (45° NW)
magnético, do canto extremo oeste da Casa de Generino existente nas proximidades da confluência dos córregos de Santana . e de Lavrinha do Ouro
e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quatrocentos metros (400 m), cinqüenta e cinco graus sudoeste
(55° SW); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m), quarenta e cinco graus
noroeste (45° NW); quatiocentos e vinte e cinco metroS (425 m), vinte e um
graus noroeste (21° NW); quatrocentos e quarenta metros (440 m), ·Vinte
e oito graus nordeste (28° NE); oitocentos e vinte e cinco metros (825 m),
quarenta e cinco graus sudeste (45° SE); trezentos metros (300m) 'sul (Sf.
Art. 2.0 Esta
'Código de Minas.

autorização

é

outorgada nos

têrmos

estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
.dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Preclusão Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
-da República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.O 16.064-DE 12 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Lourenço Calaes a pesquisar caulim e
associados n'o município de juiz de Fora, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Lourenço C~laes
a pesquisar caulim e associados, na fazenda de Santa Rosa, situada no distrito
de Ibitiguaia, 'município de Juiz de Fora, do Estado de Minas Gerais, numa
.área de dezesseis hectares (16 ha), delimitada .por um quadrado tendo um
vértice à distância de cento e·oitenta metros (180m) no rumo 'magnético qua-

127

AfOS DO PODER EXECU'riVO

renta e seis graus sudoeste (46° SW) da -confluência dos córregos da Usina
e Bom-Jardim, e os lados, que partem dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnétiCos: quatrocentos metros (400 m) vinte e· nove
graus nordeste (29° NE), quatrocentos metros (400 m) _se_ssenta e um graus
noroeste (61° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a t3xa de -trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio çl~ Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.(1
da República.
GETULIO V ARG,AS,

João Mauricio de Medeiros,

DECRETO N.O 16.065-DE 12 DE JULHO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Messias Rodrigues de Sousa a pesquisar calcáreo
e associados no município de Arcos, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da · República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O '1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Messias Rodrigues de
Sousa a pesquisar calcáreo e associados ;numa área de vinte e sete ·hectares e
sessenta ares ( 2 7,60 h a), situada em terienos de s.ua propriedade, no lugar denominado Fazenda dos Cupifls, distrito e município de Arcos, do Estado de Minas
Gerais, área essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a mil e quinhentos metros (1.500 m) no rumo magnético setenta e um graus
e quinze minutos noroeste (71°15' NW) da barra do córrego do Açude· no
ribeirão das Almas e ctijo"s ladoS, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e oitenta e ,sete\ihetros (287 m),
seSsenta- e quatro g:raus e cinqüenta e cinco minutos noroeste ( 64°55' NW);
quatrocentos e quarenta e seis· metros (446 m), vinte e seis graus ~ vinte e
cinco minutos sudoeste (26°25' SW); ,duzentos e treze· metros (213 m),
trinta e cinco graus e cinqüenta minutos noroeste (35°50' NW); cento e
quatorze metros (114m), oito graus e dnqüenta mim.l!ios noroeste (8°50' NW);
duzentos e vinte e· um metros (221 m), trinta e quatro graus e cinqüenta
e cinco minutos nordeste (34°55' NE); duzentos e quarenta e sete metros
(247m), cinqüenta e cinco minutos nordeste (0°55' NE); cento e vinte· e dois
metros (122 m), vinte _e seis graus e trinta' e cinco minutos noroeste (26°35'
N\V); cento .e dezessete metros (117 m), oitenta e nove graus e trinta e
cinco minutas sudeste (89°35' SE); duzentos e vinte metros (220 m),
quatorze g:raus e trinta e cinco .minutos noroeste ( 14°35' NW); cento e noventa e dois metros ( 192 m), setenta e sete graUs e vinte
cinco minutos
nordeste (77°25' NE); trezentos e noventa e cinco metros (395 m), um grau
e trinta e cinco minutos sudeste (1°35' SE); quatrocentos e dez metros
(410 m), sessenta e quatro graus e vinte minutos sudeste (64°20' SE); duzentos e cinqüenta e três metros (253 m), vinte e quatro graus e quarenta
minutos sudoeste (24°40' SW).

e
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Art. 2.0 Esta autorização
no Códig? de :Minas.

é outorgada nos têrmos estabele'cidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de .trezentos. cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da DivisãO de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam~se

Rio de Janeiro,
da República.

:2

as disposições em contrário.

de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de l'lfedeiros.

DECRETO N. 0 16.066-

DE

12

DE JULHO DE

1944

Auton'za o cidE<diio brasileiro Nelson de Figueiredo Oliveira a pesquisar mica
e associadOs no município de Espera Feliz, do Estado de I'v1inas Gerais
O Presidente· d~ República., usando da atribuição que .lhe confere o artie-o 74, !Eitra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1.985, ·cte
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nelson de Figueiredo Oliveira a pesquisar mica e associados em terrenos do imóvel denominado Sítio
dO Severino, situ:õ.do no. distrito de Capara-ó, município de EsPera Feliz, do
Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e três hectares (23 ha) delimit~da por um polígono tendo um vértice à dist~ncia de quinze metros (15m)
no rumo magnético oitenta e sete graus noroes,te (87° NW). do marco do quilômetro quinhentos e nove (km 509) da linha The Leopoldina Railws.y Co.
Ltd., no trecho Espera Feliz-Manhuassú, e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e trinta· e cinco metros
(135m) oitenta e sete gr_;::.-us noroeste (87° NW), qUinhentos e cinqüenta metro's (550 m_) trinta graus noroeste (30° N'"N), duzentos e cinqüenta metros
(-2·50 m) norte (N), trezentos e setent&• metros (370 m) oitenta e um graus
nordeste (81° NE.), oitocentos metros (800 m) três graus sudeste (3° SE).
A.rt. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outo.rgada nos têr~os estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da aUtorização de pesquis~, que sel.·á uma via autêntica
dêste d0creto; pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
·
Art. 4. 0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12. de julho de
ReJ?.ública.

1944~

123.0 da Independência e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

]oâo Maur:icio de 'fo.1edeiros·.
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DECRETO N. 0 16.à67-

DE

12

DE.JULHO DE

_1944·

Aut-oriza o ciáadão brasileiro Sílvio Ahés Gãnem a pesquisar quartzo e associados no município de Santa Luzia, do Estado de Minas Gerais
O ·Pre~idente d~ República•, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, leü·a a, da Constituição, e nos têrmos do necreto-le.i n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 {Código de Minas),. decreta:
Art: 1.° Fica a:utorizE.'Ci.o o cidadão brasileiro Sílvio Abés Ganem a pes·
quisar quartzo e associados numa área d~ quarenta- e oito hectares (48 ha) situada nos locais denominados Tabatinga, Maravilha e Inácia de Carvalho, distrito
de Vespasiano, município de Santa Luzia, do Estado de Minas Gerais, delimi·
tada por urn retângulo tendo um vértice a quinhentos e setenta metms (570 m),
rumo cinqüenta e três gwus noroest-e (53° I\1\V) magnético, do meio da fachada.
norte (N) à8 capela de S. Geraldo da Maravilha e os lados que partem dêsse
véttice com citccentos rrietros (800 m), :rumo cinqüenta e_ nove graus nordeste
(59° NE) .m~g:1ético e se~scentos metros (600 m), rumo trinta e um graus no·
roeste ( 31° N\V) · magnético.
Art. 2.0
d2 Minas.

Esta a-utorização é oUtorgada nos t@rmos estabelecidos no Código

Art. 3. 0 O Úi:ulo da autor:izaç8o de pesquisa-, que será uma via autêntica
dêste decreto, pag.s.<rá a ta::a de qu~trocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 480,00),
e sed. tramcáta no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Mi.~ist-2rio da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam·se as diSposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

]Oão Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.O 16.068 -

DE 12 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Giacomassi a pesquisar caulim e
dos no município de Colombo, do- Estado df? Paraná

associa~

O Presidente ds.• Repúblic~, usan.do da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto·lei n. 0 1. 985, de
29 de jar.ei.-o de 1940 (.Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Giacomassi a- pesquisar .:caulim e a:ssociE.·dos nunp área de dez hectares ( 10 ha), situada no distrito e, munic!pio de Colombo, do Estado do Pa·raná, área essa delimitada por
um ret,ngulo que tem um vé1tice a duzentos e viÍJ.te e cinco metros (225 m)
no mmo magnético t:rês graus sudoeste (3° SW) da casa de tijolos de Romano
Mecelim próxima' <i•o entroncamento das rodovias que vã() de Curitiba para
Colombo e Ressaca e cujos lados, convergentes nesse vértice, têm, a partir dêle,
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros (400 m),
trinta graus nordeste (30° NE); duzentos e Cinqüenta metros (250 m), se'3senta
g.-aus sudeste ( 60° SE) .
F. 9
Col. de Leis - Vol. VI
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Art. 2.o
de l'V!inas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos· estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de p~c>qu:isz.., que será uma via autêntica
d&ste decreto, pagará s• taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
trrmscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç-ão Minera::. do
Ministério da Agricultura.

Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrá.tio.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da IndependêncíGJ' e 56. 0 da
República.
GETULIO V ARGÍ-.s.

foiio iW.s.uricio de

DECRETO N. 0 16.069

-DE

12

DE

JULHÓ

DE

l!/lea'eii~os.

1944

Autoriza O cidadão brasileiro julião Fr;Iiciano Marques a pesquisar mica e
associados no município de Pessaz1ha; do Estado de Minas Gerais
O Presidente dl':! l~epública, usando da atdbuição que lhe confere o Ri'tigo 74, letra a, da Constituição, e r..os têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, cle
29 de janeiro de 194-0 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão bm·sikiro Julião Felicis;no Me.~qii.es
a 'pesquisar mi'ca. e assockdos numa área de sessenta e nove hectares e nove
ares (69,09 ha) situada no loc<'l.l denominâdo Lavra de Santo Antônio na Serra
do Mundo Veiho, distrito de Ramalhete do município de Pessanha, do Estado
de Min2:ls Gewis e delimit·ada por uma linha poligonal que tem um vértice a
cem metros ( 100 m), rumo norte, (N) magnético d3> conftuência dos córrEgos
do José André e da lbaúba e cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes
comprimentos e rum.os magnéticos: mil e cinqüenta metros (1.050 m) oitenta
e seis graus sudoeste (86° SVIT), duzentos e oitentá e dois metros (282 m)
quatro graus noroeste (4° i'if'W), quatrocentos e cinqüen,ta metros (450 m)
qua-renta e seis gr<ms nordeste (46° NE), mil e cinqüent~ metros (1.050 m)
oitenta e sel.s graus nordeste (86° NE), duzentos e oit-enta e dois metros
(282 m) quatro graus sudeste (4° SE) quatrocentos e cinqüenta metros
(450 m) quarenta e seis graus sudoeste (45° Sl.-V).
Art. 2. 0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos tê.rmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autoriznção óe pesquiDô.', que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de setece11tos cruzeiros (C1·$ 700,00), e será
transcrito no livro próprio df."1 Divisão de Fomento da. Produção Mineml do
Ministério da Agricultura .
Art. 4.0

Revogam~se f<S

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independêncie. e 56.0 da
República.
GETULIO VARGÁS,

]oiio Mauricio de Medeh:oF;.

131

<\'!'OS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N, 0 16. 070 -

DE

12

DE JULHO DE

1944

Autcriza o cidadãb brnsileiro Luiz de Olivéira Sant·os a pesquisar quartzo e
associados no município de Diar:nantin.a, do Estado de Minas Gerais
O Pres-idente d~· Rep(lblica, usar:do da atribuição que lhe confere o ar~
t;igo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de ja-neiro de 19<';0 (Código de· Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luís de Oliveirá Santos- a
pesquisar quartzo e assodados numa área de trinta _hect~res (30 ha-) situada
ao lugar denominado Santo Antônio, distrito de São João da Ch~pada, do
tnunicipio de Diamantina, do Estado de Mim·.·3 Gerais, e delimitz:da per um
retângulo tendo un'l vérdce a cento e setenta e cinco m.etr93 ( 175 m), rumo
oitenta e sete .. graus e trinta minutos sudoeste (87° 30' SVV) magnético· da
confluência dos cón.·egos Sa:nto Ant$nio e Dona e os ls.dos, que partem dêsse
vértice, com seiscentos metros (600 m) e :rumo cinqüenta> e oito graus trint&
minutos rwroeste (58° 30' NVV) .magnético, quinhentos metros (500 m) e
rumo 'trinta. e um graus trinta minutos nordeste (31° 30' NE) mag-nético.
A;t. 2. 0
de Minas.

Esfu autorização é outorgad.s. nos têrmos estabelecidos P..o Código

Art. 3.0 O tftt!lo da autorização de pesquisao, que será uma via autêntica
dê:::te de(:reto, pagará c.• taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e_ será
tre.nscdto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç.~o Mineml do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

I

ReVoga.m-se as disposições em contrário.

Rio de Jaileiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

']oão _l\1aurjcio de Medeiros.

DECRETO,N. 0 16.071-

DE

12

DE JULHO DE

1944

Atn'atiza a emprêsa de mineração Companhia Beneficiatr;ento de 1.-Iiner.;is S. A.
a pesquisar esteatita e associados no n.TI.micípio de Conselheim Lafaiete,
do Estado de Minas Gerai.s
O Presidente. d~ República•, u~ando da atribuição que lhe confere o ar~
ti.go '/4, letra a, da Constituição, e nos têrmos do DecretO~ lei n. 0 1. 985, de
29 de j.ineiro de 19·~W (Código de Minas), decreta:
1

Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineracão Ci.a. Beneficiamento
de Minerais S. A. a Pesquis~'l· esteatita. e associados~ em terrenos situados no
distrito de Itaverava, município de Conselheiro Lafaiete, do Estado ele ~Jlinns
Gerais, numa área de sessenta e· sete hectares e. cinqüenta ares ( 67,50 ha), delimitada· por. um retâ.Dgulo tendo um vértice à distância de oitenta .metros
( 80 m) no rumo n'!agnético sessenta e seis graus e quinze n1.inutos Sedeste
(66° 15' SE) da confluib.cia,dos córregos Gambá ,e Poderoso e os lados que
p~·;:tem dês3e vértice os seguintes cornp.-imentos e ru'mos magnéticos: :rilil e
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quinhentos metros ( 1. 500 m), vinte e três graus e quaren1;a e cinco minutos
sudoeste (23°· 45'
e trezentos e setenta metros (370m), sessenta e seis
graus e quinze minutos noroeste ( 66° 15' NW) .

svn,

,Art. 2.0

Esta autorização é outorgada,no's tê-rmos estabelecidos no Código

de D4inas1.

Art. 3.0 O título da autorização de pesquis<.':!, que será uma via autêntica
dêste dec;eto, pagará ""ta:.:a de seis'centos e oitenta cruzeiros (Cr$ 680,00), e
será transc1'ito no livro Próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultuta.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repú.blica.
GETpLIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 16.072-

DE

12

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileim' _4ntônio Evangelista Ma.chado a pesquisar mica
e associados, no município de Pessanha, do Estado de Minas Gerais
O Presidente dS< República-, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de jn-neiro de 1940 (Código de I'J!inas), decreta:
Art. 1.° FieS! autorizado o cidadão brasileiro Antônio Evangelista Machado a pe~::quiSs.•r mica e e:ssociadOs numa área de cem hectares (100 ha·) situada no lugar denominado Bananal do Bom J e.rdirr., distrito de Coroad, do
munidpio de Pessanha, do Estado de Minas Ge'rais e delimitada ·por um retângulo tendo um vértice 8 quatroêent-os e cinqüenta metros (450 m) rumo
trint31 graus sudoeste (30° SW) magnético da confluência dos córregos da Ti-.
mata e da Brejaúba e os lados que partem dêsse vértice, com mil duzentos e
cinqüenta metros (1'.250 m) e rumo trinta graus nordeste (30° NE) magnético, oitocentos metros (800 m) e rumo sessenta graus noroeste m8gné,tico
(60° NW).
Art. 2. 0
de Minas.

Esta autorização

& outorgada

nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, p2ga:rá a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00), e será traonscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da- Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123. 0 da Illdependência. e 56t 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

]oiio 11Iauricio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 16.073 -

DE

12 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão bn:.silei'ro Nelson de Figueiredo Oliveira a pesquisar mica e
associados no município de Espera Feliz, do Estado de Minas Gerais
O Presidente dr;. Repúblic~, usando da atribuição que lhe confere o ar_tigo 74, letra a, da Constituição, e nos t~rmos do Decreto-lei n.~ 1. 985, de
29 de janeiro de 194·0 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado .o cidadão brasileiro Nelson de Figueiredo OJia pesquisar mica. e associados numa área de cinqüenta e seis hectares·
(56 ha•)' situada no distrito de Caparaó do município de Espera Feliz, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a
seiscentos e cinqüenta metros ( 650 m), ·rumo oitenta e sete gmus e trinta
minutoS~ noroeste (87° 30' l\JW) magnéticO d~ confluência dos córregos Cachoeirinha e Fartura e os lados que. partem dêsse vértice com oitocentos metros ·e rumo dezenove graus nordeste ( 19° NE) magnético, sefecentos metros
(70.0 m) e rumo setenta e um graus noroeste (71° NW) magnético.

veire~

Art. 2.0 , Esta ·autorização é outorgada nos
de Minas.

t~rmos

estabelecidos no Código

Art. 3.0 O tíhtlo da autorização de pesquisa-, que Será uma via autêntica
dêste decreto, pagará e ts.xa de quinhentoS e sessenta cruzeiros (Cr$ 560,00),
e se!"á transcrito no livro próprio dt::' Divisão de Fomento da Produção MinerB:l qo Ministério da Agdcultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário .

.Rio de Janeiro, 12 àe julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João MaUricio de Medeiros.

DECRETO

N. 0

16.074-

DE

,12 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadiio brasileiro Jaime ]ort,e de Freitas a. pesquisar diamantes e
associados no municÍpio de Serro, do Estado de Minas Gerais
O Presidente ds.• República., usando da atribuição que lhe confere o a-r~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decre~a:

Art. 1'.° Fica autorizado o cidadão brasileiro J~ime Jorge de Freitas e
pesquisar diamantes e. a<Ssoci?dos numa área de ·três hectaTes e oitenta ares
(3.80 ha.), situada no imóvel denominado Bandeirinha ou Sapo, distrito do
Rio do Peixe do município de Serro, do· Estado de Minas Gerais e delimitada
por um retângulo tendo um vértice na foz do córrego Sapé, afluente do rio
do Peixe e os lados que partem dêsse vértice com os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: oitenta metros (80 m), oeste (\V); quatrocentos e setenta e cinco metros (475 m), sul (S).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos tênüos estabelecidos no Código

NrOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3. 0 O título' da autorização d.e pesquis~, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará ~ taxa de trez'ent6s cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em cohtr3ri6.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
'República.
GETULIO VARGAS.

João lilauâcio de Medeiros.

DECRETO N. 0 16.075 -

DE 12 DE JULHO DE 1944

Autoriza a emprêsa. de wjneração A. Thun & Cia. Ltda. a pesquisar ocres no
município de Ouro Preto, do Estado de; Minas Gerais
O P;esidente ds• República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a; da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineraÇão A. Thun & Cia. Ltda.,
a pesquisar acres numa área de doze hectares ( 12 hs.•) situada no local denominado Patrimônio em Botafogo, no distrito e município de Ouro Preto, do
Estado de Minas GeraiS, e delimitada Por um polígono irregular que, tem um
vé1·tice a seiscentos e quinze metros e sessenta e dois centímetros.' ( 615,62 m)
no rumo-magnético vinte e um graus e dezenove minutos nordeste (21° 19' NE)
do centro da soleira do portal da Capela do povoado de Botafogo, e os lados,
a partir' do vértice considemdo, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos e noventa e oito metros (398 m), quarenta e um graus
e· vinte minutos noroeste (4!0 20' N\tV); duzentos e sessenta e quatro metros
(264 m), trinta e um graus e vinte minutos nordes~te (31° 20' NE); duzentos
e doze metros e se~senta centímetros -(212,60 m) quar~nta e oito graus e
vinte minutos sudeste ( 48° 20' · SE); trez~ntos e noventa e cinco metros
(395 m), vinte e cinco graus e vinte minutos sudeste (25° 20' SE); duzentos
e três metros e ses::>ents.• centímetros (203,60 m), oitenta e dois graus e quaren~a minatos sudoeste (82° 40' S\V).
Art. 2. 0
1
de Min as.

Esta autorização ' é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pag~:rá a• t~xa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as dis9osições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 d2 julho de 1944·, 123.0 da Independê.nci6!, e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros,
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DECRETO N.0 16,076- DE 12 DE JULHO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Avelino Domingos .Alves a pesquisar ametista,
qum·tzo, pedras coradas e associados, no município de Caetité, do Estado
ãa Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de j2.neiro de 1940 (Código de Minas), decretSI:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Avelino Domingues Alves
a pesquisz.<r ametista, quartzo, pedras coi-2das e associados, numa área de quatrocentos e vinte hectares (420 ha), situada nos lugares denominados Califórnia,
Lagoinha, P~u-Ferro, Vae Quem Pode e Rapão, no distrito de Brejinho das
Ametistas, município de Caetité do Estado da Bahia, área essa delimitada por
um polígono retilíneo irregular que tem um vértice a quarenta metros ( 40 m)
nt.. rumo magnético ciilqüe:rJ.ta graus sudeste (50° SE) do ponto de crtl2i':tmento
da estrada BrejinhO-Caculé com o rio Canabrwa, e os lados, a partir do vér·
tice considerado, têm cs seguinte$ comprimentos e rumos magnéticos: duzentos
e setenta metros (270m), dezoito graus sudeste (18° SE); quinhentos e v~nte
metro~ (520 m), dez graus e trinta minutos sudoeste (10° 30' SW); trezeD.to~
e oitenta,metros (380m), oit-enta graus sudoeste (80° SW); quatrocentos metro::; ( 400 m), sessenta e sete graus noroeste ( 67° NW); seiscentos e vinte
metros (620 m), vinte e oito graus e cinqüenta minutos norOeste {28° 50' NVl);
mil cento e cinqüenta metros ( 1. 150 m), oitenta e ciilco graus noroeste
(85° NW); mil duzentos e oitenta metros (1.280 m), trinta e dois graus e
vinte minutos noroeste (32° 20' NW); mil e duzentos metros (1.200 m), sete
grâus e vinte minutos nOrdeste ( 7° 20' NE); mil centO e sessenta metro~
(1.160 m), s~tent9. e um graus e trinta minutos sutlesie (71° 30' SF.); qui·
nhentos· e cinqüenta metros (550 m), dezenove graus e dez minutos stldoeste
(19° 10' SW) quatrocentos e noventa metros (490 ·m), quarenta e dois graus
c trinta minutos :::udeste (42° 30' SE); quatrocentos e setenta- metros (470 m),
setenta e seis gmus e cinqüent;.• minutos nordeste (76° 50' NE); mil cento e
setenta metros (1.170 m), quinze graus sudeste (15° SE); quinhentos 0 v~nte
e cinco metros (525 m), oitenta graus nordeste (80° NE); mil e oitenta metros
(1.080 m), cinco graus noroeste (5° NW); seiscentos e quarenta metros
( 64·0 m), oitenta e seis graus sudeste ( 86° SE); mil e -..:inte metros ( 1. 020 m),
dez graus sudoeste ( 10° SW); cento e oitenta metros { 180 m), cinqüenta e
nove graus sudoeste (59° SW).

Art. 2. 0
de Minas.

Ests.• autodzação é outorgada nos têrmos estabeleddos no Código

Ai"t. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será um& via autêntic"'l
déste decreto, pagará a taxa de quatro mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 4. 200,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento. da Produção Mineral
à.l Ministédo da Agricultura.
Art. 4.0

R.evog;:;mi-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETUt.IO VARGAS.

João Mauricio d6 Medeiros.
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DECRETO N.o· 16.077 -

DE

13 DE JULHO DE 1944

Cria a Série Funcional de Con-entista na Tabela Numérica de Extranume::árioJIIiensálista da Caixa de Amor'tização e dá outras providências

'O Presidente da• República, usando da

atri.buição que lhe confere o

art. 74, letra a,. da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criOOa, na Tabela Numérica de Extranumetário-Mens·alista
da Caixa de Amortizs.<Ção, a Série FunciOnal de Correntista, para o "Serviço
de Obrigações de Guerra", ~e que trata o Pecreto-lei n.0 6.682, de 13 de julho
de 1944, assim constituída:

Correntista

6

XI a

CrS 9. 000,00

Cr$ 8.400,00

7

X a

13

IX a

13

VIII a

13

VII a

Cr$ 6. 60~~00

13

VI a

Cr$ 6. 000,00

Cr$ 7. 800,00

c,-$

7. 200,00

Pa·rágrafo único. As funções que integr'am a série a que se refere êste
artigo serão distribuídas de :o.•cÔrdo com a lotaçãO numérica, anexa.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá,
neste exercício, à conta dia Verba 1 ~ Pessoal, Consignação II
Pessoal
Extranumerário, S/c. 08 ~ Novas OOmissões para atender ao desenvolvi.N
menta dos serviços, 04 - Diretoria Geml dBo Fazénda Nacional; 06 SerN
viço do Pessoal, do vigente orçamento do Mi:nistério da Fazenda (Anexo
n. 0 16 do DecretoNlei n. 0 6. 14-3, de 29 de dezembro de 1943), mediante
destaque da importâncis;, de duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos cruzeiros
(Cr$ 235 .800,00).
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua ,publicação.
Art. 4. 0 Revogaom-se as disposições em contrário'.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 dar·
da República .

GETULIO VARGAS,

Pe.ulo Lira.
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Lotn~fio

num<édca a que i>e refere. o pa:rágrai'o único do art·. ]_,o do Decreto
n.o 16.074, de 13 de julho de 1944

.[
NÚMERO

l

•REPARTIÇÕES

Ca·ixa de

Amortização .. , .................................... I

Delegadas Fiscais:

i

8

AmazOnas ............................................. \

2

i:;;:ar:h5o'.. :: : ::: ::: ::: ::: ::: :: ::: :: :'.'.'.:: :: :::: : :.: :: ::

3
3

:I

Piaouí ), ...................... ··· .. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · .,.\
Ceará ............................................ .- ..... \
Rio Grande do Norte .. , ..... , .. , .............•. , ....•...
Paraíba .... , ..... , , ................................ · ..
Pernambuco
Alagoas ............. , ................................ .

!~?~;~;;~~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::.·;·;·:·:::.::::.::::·::::::I
.

DE
FUNÇÃO

~!~a~áaul·o· .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:::: ~:::::::: ~::::::r

Santa Cata<rina ............ ~ ... , .......... , ............. \'
Rio Grande do Sul ........................ ." .............. \
Minas ·Gerais .... , .................. ·.................... 1
Goiás ............................................ · · ... 1
Mato Grosso . ·.................... , ..................... \

.

2
2
5
2
3

5
2
2
6
3
2
3

3
2
2

1-----

·Total .......................................

DECRETO N.O 16.078 -

2
3

DE

13

DE JULHO DE

·1

65

1944

Apwva o Regulamento do Curso de Museus a que se refere o.
n. 0 6. 689, de 13 de julho de 1944

Decreto~Iei

O Presidente d~ República, usando da a<tribuiçãO que lhe confere o
art. 74, letr3l a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o Regulamento· do Curso de Museus, a
que se· refere o artigo· 8.0 do Decreto~ lei n..0 6. 689, de 13 de ,julho de 1944,
o"" qual com êste baixa, assinado· pelo Ministro de Estado da Educa<ç:ão e
Saúde.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944, 123.0 da Independênci@ e 56.0 da
República.
GETtJLIO VARGAS.

Gustavo' Çapanema.
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Hegulamen!o do Gurso de

~l:useus

TITULO l

Do Curso
CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art. 1.0 O Curso de Museu~ êl que se refere o art. 8.0 do DB<::retoMlei
n. 0 6.689, de 13 de julho de 1944 tem como finalidade:
a) preparar p-essoal h21bilitado a exercer as funções de conservador de
museus históricos e artísticos-ou' de instituições análogas;
h) transmitir conhecimentos especializados sôbre @Ssuntos históricos e
artísticos, ligados às atividades dos museus ma-ntidos pelo Govêrno Federal;
c) incentiVar o interêsse pelo estudo da História do Brasil e .da arte
nacional.

CAPÍTULO I!
DA

ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0 P;;;.•ra preencher as suas finali<:l.âldes, o Curso de Museus será
ministrado em três séries, correspondentes a três anos letivos e divjdidas em
duas partes:
1. Parte Geral
2. -Parte Especial.

Pa_n<;_grafo único A Parte Geral cornpieende duas séries, comuns a
todos alunos, e a• Parte Especial uma série para c2da uma das seguintes
seções:
a) Museus Históricos; e
b) Museus de Belas Artes ou Artísticos.
Art. 3.0 As di'scip!inas do Curso de Museus serão assim distribuídas:
PARTE GERAL

1.a Série
1.
2.
3.
4.
5.

Históriz, do Brasil Colonial
História da Art-e (Parte Geral)
Numismática (Parte Geral)
EtnogtaÍia
Téc:nic~· de Museus (Parte Geral)
2.a Série

1. História do Brasil Independente
2 . História da Arte BrasileirZ!
3. Numismática Brasileira
4. Artes Menores
5. Técnica de Museus (Parte Básica)
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PARTE ESPECIAL

3.a Série
SEÇKO ·nE MUSEUS 'HISTÓRICOS

1. História :Militar e Ns•val do Brasil
2 . Arqueologia Brnsileira
3. Sigilografia e Filatelia
4. Técnica de Museus (Parte Aplica<da)
SEÇÃO DE MUSEUS

1.

2•
3.
4.

5.

DE

BELAS

ARTES

OU

ARTÍSTICOS

Arquitetura
Pintura e Gravura
Escultura
Arqueologia Bmsileira, A1·t"' Indígena e
Técnica de Museus (Pô.>rte Aplicada) .

Arte Popular.

· § 1.0 A disciplina Técnica de Museus (Parte Geral) da 1.a Série, terá
como introdução o estudo das finalidades sociais e educativas dOs museus
e compreenderá os seguintes tópicos: organização, arrumação. classificação,
catalogação, adaptação de edifícios e nOções de restauração.
§ 2. 0
A disciplina Técnica de 1Wuseus (Parte Básica), da 2.a Série,
terá como introdução o estudo da- cronologia e compreenderá as noções básicas de epigrafia, pB.lecgrafia, diplomática, iconografia e bibliografia.
§ 3.0 A disciplina Técnica de Museus (Parte Aplicadct), da 3.a Série,
será especializada e const~.rá da aplicação dos estudqs feitos nas demais disciplinas aos problemas inerentes, respectivamente; '~Os museus históricos e
de belas aTtes.

CAPíTULO Ili
DAS CONDIÇÕES DE ADMISSÃO

Art. 4. 0 O candidato a matrícula no Curso de Museus deverá ter curso
secundário completo (ginasial e colegial) .
Art. 5.0 Além das matrículas comuns no curso regular, poderão ser
concedidas matrículas em uma ou mais discipline.s avulsas, podendo também
ser feita inscrição de alunos ouvintes.
.
§ 1.0 O aluno matriculado em disciplinas avulsas se:rá submetido ao
mesmo regime escolar dos outros alunos.
§ 2. 0 O ouvin:te poderá participar de todos os trabalhos escolares, não
ficandn, no entanto, sujeito a• provas, nem telldo direito a certificado ou
diploma.
§ 3.0 O. aluno matriculado numa _Seção poderá ser inscrito em quaisquer disciplinas pertencentes a outra Seção, caso não haja incompatibilidade'
de horário.
Art. 6. 0 Os cursos avulsos, bem como as condições de matrícula nos
mesmos, serão determinados pelo Diretor do Museu Histórico Nacional, mediante proposta do Coo:-denador do Cu1·so.
Art. 7.0 O limite de matrícula no Curso será anualmente fixado pelo
Diretor do Museu Histórico Na.cior:~l, de acôrdo com o Coordenador do
Curso.
PErágrafo único. QUando o número de candidatos à matrícula fôr superior ao das vagas será feito exame vestibular compreendendo: História
Geral; História do Brasil; Geograíia do Brasil; Línguas Estrangei.ras, a escOlher duas dentre as seguintes: Francês, Inglês, Alemão e Italiano.
Art. 8.0 A matrícula poderá ser cancelada a pedido do aluno ou por
conveniência do regime disciplinar.
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TITULO ll
Do _Ensino
CAPÍTULO I
DA 'DURAÇÃO DO CURSO E DO ANO ESCOLAR

Art. 9.° Cada série do Cmso de Museus terá a duração de Uttl ano e
os Cursos Avulsos a que fôr necessária ao preenchimento de suas finalidades.
AJ;"'t. 10.
tes períodos:

O ano escolar do Curso de Museus compreenderá os seguin-

a) período letivo; e
b) período de férias.

Art. 11. O período letivo, que se destinará a aulas, exercícios e exames, dividir-se-á em:
a) período de exame vestibular: 15 de fevereiro a 1 de março;
b) período de matrículas: de 1 a 10 de março;
c) primeiro .período de auhs: de 15 de março. a 15 de julho;
d) segundo período 'de aulas: de 1 de agôsto a -30 de novembro; e
e) período de _provas finais: ·Art. 12.

de 1- a 15 de dezembTo.

O período de férias será dé 15 a 31 de julho.

CAPÍTULO II
DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

Art. 13 .. O ensino das disciplinas obedecerá a programas elaborados
pelos professores e submetidos à aprovação do Coordenador do Curso, que
poderá revê-los, tendo em Vista. a finriÜdade do Curso e a conveniente correlaç~o das diSciplinas.
Art. 14. Na execução dos p:ro-&:ramas, conforme o assunto, serão adotados como meios de ensino: preleções, argüições, exercícios 'de aplicação, trabalhos práticos, debates e discussões em seminário, projeções luminosas sôbre coleções de museus ou particulares, excursões a ponto:; do país,
ande haja preciosidades históricas e artísticas, visitas a mu:;~.!us, ou quais~
quer outros meios próprios para ensino das respectivas disciplinas.
§ 1.0 O aluno exercitar-se-á individualmente na identificação, classificação e estudo de" peças existentes nos museus, devendo dpresentar rela•tórios e outros trabalhos, contendo observações · pessoais sôbre temas dos
p:rogramas das diversas disciplinas.
§ 2:.0 As excursões e visitas serão Precedid,as duma exposição geral e
terão caráter obrigatório.
§ 3.0 Tanto quanto possível, o assunto de cada disciplina deverá ter
estreita relação com o tirocínio técnico indispensável ao exercício das funções
para qual o curso se destina .
Art. 15. Os trabalhos préprios dos currículos constarão de aulas, de
exercícios e de exames escolares.
Parágrafo umco. Os :professores far'ão o. julganiento do~ exercícios e exames por meio de notas inteiras, graduadas de zero a cem.
Art. 16. O plano de· distribuição de t~mpo será elaborado pelo Coordenador do Curso.
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Art. 17·. As matérias· constantes dos programas deverão ser tratadas mtegralmente, pelo professor, sendo as infrações dêste dispositivo examinad&s
pelo Cóordenador, que proporá às autoridades superiores as providências necessárias, ·,quando estas forem de sua alçada.
Art. 18. E' obrigatória a freqüência às aulas; os exercícios escritos, orais
ou práticos serão igualmente obrigatórios para os alunos regul:ires e para os
inscritos em disciplinas avulsas.
Parágrafo únic'o ... O aluno que em determinada disciplina faltar a mats
de 25 % de aulas, exercícios, visitas ou trabalhos obrigatórios, não poderá prestar prova final· da mesma.
CAPÍTULO

JJI

.DOS EXAMES E DA HABILITAÇÃO

Art. 19. Haverá no período letivo, para cada disciplina, prova parcial
no fim de cada período de aulas e uma prova final, sendo esta na primeira
quill2ena de dezembro.
r
Parágrafo único. Além das provas referidas neste artigo, poderão ser rea~
lizadas oUtras, para verificação do aproveitamento dos alUnos, propostas pelo
professor da disciplina e aprovadas pelO Coordenador do Curso.
_j

Art. 20. Terminados os ~xames finais, será considerado habilitado o aluno qug: obtiver nota igual o:u superior a 60 pontos no conjunto dq,s dis~
ciplinas do Curso e nota mínima final de 50 pontos em cada disciplina, desde
que satisfeitas a.s exigências relativas à freqüência·.
Art. 21.
notas:

A nota final de cada disciplina será a média das seguintes

a) média dos graus obtidos nos exercícios;
b) média das provas parciais;

c) nota da prova final.
Parágrafo Único. A média poderá _ser ponderada,, cabendo ao Coordenador do Curso, por proposta do prOfessor, fíxar, para cada disciplina, os pesos
a serem adotados.
Art. 22. · A média gerd do aluno será constituída pela média aritmética
das notas finais obti.das em cada uma das disciplinas do curso·.
Art. 23. O aluno rematriculado em uma série, por não haver satisfeito
as exigências do art. 20, poderá ficar dispensado de cursar novamente as disciplinas em que haja obtido nota final não inferior a 60 pontos.
Parágrafo único. No caso de ter sido a inabilitação deco1Tente do disposto sôbre a freqüência no art. 18, parágrafo único, apurar-se-á a nota final,
para efeito do presente artigo, atribuindo-se nota zero à prova final.
CAPÍTULO

IV

DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS

Art. 24. Ao aluno que concluir o Curso de Mu~eus será conferido
diploma.
Art. 25. Ao aluno m~triculado em disciplina. avulsa, nos têrmos do artigo 5.0 dêste Regulamento e que preencher as condições de hahilitação, será
expedido certificado de freqüência com aproveitamento, no qual constará a
nota ·final obtida.
Art. 26. A ·concluSão de curso avulso dará direito a certificado,
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CAPÍTULO. V
DO COORDENADOR

Art. 2.7. A ad!ninistr-ação escolar será concentrada na autoridade do
Coordenador e orientar-se-á no sentido de elilninar tôda a tendência para a
at:tificialidade e a rotina, promovendo a exécuçã.o de medidas que dêm ao
Curso atividade, realisma e. eficiência.

"Art. 28. O Coorçlenador do Curso será designado pelo Ministro da EducaçãO e Saúde, mediailte indicacão do Dirétor do Museu Histórico Nacional,
ao qual ficará diretamente sub~rdinado.
Art. 29. Os serviços técnicos e administrativoS serão executados, sob a
orientação do Coordenador do Curso, por um Secretário, designado nos· têrmos
do· art. 1-0 - § 3.0 do Decreto-lei n, 0 6. 689 de 13 de julho de 1944, pelos. funcionários lotados no Curso e por extranumerários admitidos na forma da lei.
Art. 30. Nas suas faltas ou impedimentos eventuais, o Coordenador do
Curso será substituído pelo Secretário ou por um proÍessor por êle indicado.
Art. 31.

Ao eoordenador do Curso coÚlpete:

a) entender-se com as autoridades superiores sôbre todos os assuntos de
interêsse do Curso e dependentes de decisão daquelas;
b) promover entendimentos com diretores de muSeus ou chefes dé' repartições semelhantes, relativamente' ~os assuntos que interessam ao funcionamento e aos objetives do Curso;
c) suPerintender os serviços técnicos e administLativos, de acôrdo com as
disposições da lei e dêste Regulamento;
d) fiscalizar a fiel execução dos regimes escolar e didático, especialmente
quanto à observância de horádos, programas, realizfl.ção. de provas e demais
atividades de professores e alunos;
e-) sugerir ao Diretor do lVíuseu Histórico Nacional a organização de cursos
avulsos e propor a real.ização de conferências;
f) fornecer ao Diretor do :rv:Iuseu Histórico Nacional as indicações necessárias às propostas de dedgnação de professores e examinadores;
g) rever e aprovar os programas de ensino elaborados pelos professores;
h) organizar horários do curso e submetê-los à aprovação do Di.retor do
1viuseu Histórico Nacional;
i) convoc3r o corpo docente e a êle submeter o estudo de questões referentes ao ensino ou designar comissões para o mesmo fim;
j) expedir/ instruções que se fizerem necessárias ·ao eficiente funcionamento
do Curso:
1) assina;: certificados e di.plcm.as, juntamente com o Diretor do Museu
Histórico Nacional;
m) indicar ao Diretor do Museu Histórico Nad.onal um funcionário do
M. E. S. para servir como Secretário do Curso;
n) conceder féris.os regulamentares;
o) rubrica!.· livros de aulas e escrituração; autmizar despesas,, visar contas
e assinar expediente relativo a despesas, fôlhas de pagamento e pedidos de
material;
p) aplica1· penalidades;
q) ap>esentar o :relatóric anual dos trabalhos e o projeto de orçamento
do Curso;
r) ·exercer as demais s.tribui.çõcs que lhe competem, nos tênues da legislação em vigor e dêste regulamento .
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CAPÍTULO VI
DO CORPO DOCENTE

Art. 32. O Curso será IDinistrado por professores, designados pelo .Diretor
do Museu Histórico Nacional mediante proPosta do Coordenador do Curso,
dentre especialistas em museologia, nacionais ou estrangeiros, servidores do Estado ou não.
§ 1.0 Os p1·ofessores tarP.bém poderão ser admitidos como extrantL."llerários,

na forma de. lei.
§ 2.0 Os funcionários designados nos tênnos dêste <.>_rtigo poderão, em
casos espedais e mediante autorização dO Presidente da Repúblic2, ser dispensados dos trabalhos da 1:epartição ou serviço em que estive1·em lotados, mas
fica•rão obrigados, nesta hipótese, a dezoito heras semanais de 8!ulas ou trab:-dhos escol2res, sem direito aos honorários previstos no parágrafo seguinte.
§ 3. 0 Os professores não compreendidos nos casos dos §§ 1.0 e 2. 0 dêste
artigo perceberão, nos têrmos d@ legisiação vigente, honorários de Cr$ 50,00
(cinqüenta cruzeiros) por hora de aula dada oU de trab<.:lho executado, até
o limite máximo de seis horas por seman::~.

Art. 33. Aos professores compete:
a) elabora.- o programa da disciplina resp8cti.va e súbmetê-lo à aprovação
do. Coordenador do Curso;
b) dirigir e àdentar o ensino da respectiva disciplina, executando, intGgrahnente, de acôrdo com o melhor critério didátic~, o pmgrama elaborado;
c) conferir notas de julgamento aos exercldos e às provas parciais ou
finais;
d) tomm· parte em reumoes do corpo docente e em comh;sÕes de exames
ou de estudos, quando para isso designados;

e) sugerir ao Çoordenador do Curso as medidas necessárias ao desempenho de suas atribuições e providenciar para que O e:nsi=:!o sob sua responsabilidade seja o mais eficiente possível;
f) apresentar ao CoordE!nador do Curso relatório anual, sôb1·e as atividades
relativas ao ensino da disciplina a seu .cargo;
,1) exercer as demais atribuições, conferidas .pela lei, pelo :regulamento e
pelas instruções ef>peciais baixadas pela autoridade competente.

CAPÍTULO VIl
DO INTERCÂMBIO

Art. 34. Poderão se> concedidas, a-nualmente, bôísas de estudo para o
Cunw, destin2das a candidates residentes fora do Distrito Federal e da Capital do Estado do Rio de Janeiro e escolhidos de pereferência entre se>vidores estaduais e municipais com exercício em museus.
Parágrafo único. De acôrdo com o recursos orçanientários, serão expedidas, pelo IoJlinistro de Estado, por p:roposta do Di.retor do Museu Histó:rico
Nacional, Ü!struções anuds que detenninarã6 o v<úm, número total das bôlsas,
os cu:rsos para os quais serão concedidas, sua distribuição pelos difererites Estados, assim como os deveres e obrigações dos beneficiários.
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CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERP..lS E TRANSI'l'ÓPJAS

Art. 35. O aluno regularmente matriculado no corrente ano, no Curso da
Museus, cursará a· série correntemente do Curso de Museus a que se refere
êste regulamento.
Art, 36. As adaptações necessári2.s para regularizar a situação dos alunos
matriculados no Cu:rso de Museus, serão est-udadas individualmente pelo Coor~
denador do Curso e submetidas à consideração do Diretor do Museu Histórico

Nacional.
Art. 37. No decorrer d6 anO de 1944 não funcionará a 3.o. série do Curso
de Musem;.
Art. 38. Os servidores públicos ocupantes de cargos ou funçõe,s especí.
ficas de servicos técnicos de museus poderão ser matáculados no Curso de
1\-iuseus, indePendentemente de exibição do certificado de conclusão do curso
secundário,
·
Art. 39. Sempre que~ solicitados, os museus oficiais cooperarão . com o
Curso de 1VIuseus, fornecendo elementos para realização de estudos e pesquisas
e :facilitando aos alunos a execução de trabalhos práticos.
Art. 40. ·Os casos omissos· no pre,;ente regulamento, sr:Jrão resolvidps pelo
Ministro de Estado, por proposta do Diretor do Museu Histórico NacionaL
ouvido o Coordem1dor 9o Curso.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944. -Gustavo Capanetna.

DECR.ETO N. 0 16.079 -

DE

13 DE JULHO DE 1944

Declara privativo do pÔsto de Coronel o cargo de Diretor da Fábrica de
lv.taterial de Transmissões
O P1·esidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 74, letra' a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 O cargo de Diretor da Fábrica de Material de TransmissÕl%
passa a ser pr-ivativo do p&sto de Coronel da Arma de Engenharia.
Art, 2.0 Revogam~se; as diSposições em contrário.
Rio de .Janeiro; 13 ·de julho de 1944, 123.0 dê1 Independ~hcia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 16. 080 -

nE 13

DE JtiLI-IO DE

1944

Declara de utilidade pública a desapropriação de· imóveis em Santiago, Estado
do Rio Grande do Sul, pm:a os fins que menciona
O Presidente da República•, l!sando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o art. 6.0, combinado com
as letr:;•3 a e b do art. S.O'do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:

1 4-fj.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art, 1.0 E' declarada de utilidade públic<ll s• desapropriação dos seguintes
imóveis da ci~ade de Santiago, Estado do Rio Grande' do Sul:
a) Terreno com 800,00 m2 de área,, situado na Rua Marechal Deodoro,
e peÍ'tencente a Clito Severo, por ~er sido julgado necessário à construção de
case;.. para. residência para oficial;
h) .TerrenO com 335.000,00 m2 de área, possuindo· benfeitorias, situado
junto à via férrea e nas proximidCJdes do Qufirtel do 1.0 Regimento de cavalaria Independente, e pertencente ~o' Dr. Ernani Frota e Felipe Lopes de
Melo, por ter sido julgado necessário ao Regimento referido,

Art. 2. 0 Para efeito da imediata imissão de posse dos mencionados imóveis,

é tamb:Sm decla.·rada a urgência da dewpropriação que se tem em vista, cuja
efetivação fica o Ministério da Guerra autorizado a promover, com . isenção
de qualquer impôsto de 'sêlo ou emolumento.
Art. ,3. 0 Em caso de des2propriação media•nte acôrdo, prevalecerá o
prêço total de .Cr$ 63 .,050,00; na forma d:::• avaliação procedida pela Comissão
de Escolha ·de Teuenos da 3.a Região Militar em relatórios apensos aos respectivos processos, e a', ser pG.ogo por ccnta dos recurso~ do Plano de Obras e
Equipameritos.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Js:ueiro, 13 de julho de· 1944, 123. 0 dô! In,dependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.0 16.081 -

DE

13 DE JULHO DE 1944

Exclui do regime de liquidação a firma que menciona e dá outras providências

·o Presi.dente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, 9-a Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 e 7.0
do Decreto-lei n. 0 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.ç, parágrafo
único, do Decreto-lei n.O 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica excluída ·do regime de liquidação a que se refere o Decreto n.O 13. 560; de 1.0 de outubro de 1943, a firma G. Filippone & Cia .,
desta Capital, cessa'ndo as atribuições dos Liquidantes.
Art. 2.0 A firma de que trata o art. -1.0 fica obrigada a' alterar o con~
trato social para a retirada dos sócios residentes no exterior, pela forma que
fôr aprovada pelo Banco do Br.asil S. A., como Agente Especial do Govêrno,
e/ a. recol~er ao Fundo de Indenizações o capital e lucros que -pertençam aos
socws retuantes.
Art. 3.0
Ars. 4.0

'

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeirô, 13 de j~lho de 1944, 123.0 da Independência e· 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.
Col. de Leis- Vol. VI
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DECRETO N. 0 16.082 -

DE

13

DE JULHO DE

1944

Exclui do regime de liquidação as firmas que menciona e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere\ o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição,· e tendo ern vista o disposto nos arts. 4.0 e 7.0
do Decreto~lei n.O 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4. 0 , parágrafo
único, do Decreto-lei n. 0 5. 661, 'de 12 de julho de 1943, decreta:

Art. 1.° Ficam excluídas do regime de liquidação a que se refere o Dercreto n, 0 14.160, de 2 de dezembro de 1943, as firmas Nishitani & Cia. Ltda.,
odo Rio de Janeiro e de São Paulo, e Osaki, Takahashi & Cia. Ltda., do Rio
,rle ·Janeiro, cessando as atribuições dos respectivo~ Liquidantes e os efeitos Qos
,'E!ditais de concorrência.
·
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicàção.
0
·Art. 3,
Revogam~se as dispo::ições eln. contrário.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944, 123.0 da Independência e S6.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO

N.0

16.083

~-DE

13

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo de Almeida Borém ·a comprar
pedras preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74-, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~lei n. 0 466, de
4 de junho fie 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Geraldo de Almeida Borém, residente em Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, a comprar
pédras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta ·autorizacão uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entra;á em vigor na data de sua publicação.'
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 16.084 ---:- DE 13 DE

JULHO

DE 1944

Autoriza a firma brasileira Brasil Quartz Comercial Limitada o comprar
pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-1d n. 0 466,
de 4 .de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica· autorizada a firma brasileira BiJ.sil Quartz Ccmercial
Limitadar estabelecida nesta Capital; a comprar pedras precio:>as úos têrroos

f 4. 7·
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do Decreto-lei n.O 466, de 4 de junho de· 1938, constituindo título desta
autorização uma via autêntica do. presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposiçõe~ em contrá:do.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N.0 16.085-DE 13
Autoriza o cidadão

JULHO ·DE

1944

brasil~Çiro

Antônio Cândido da Silva a comprar
pedras preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.0 466, de 4
de junho d~ 1938, decreta :

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio CândidO da Silva,
residente na cidade de Poxoréu, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras
preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autorizs.ção uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2.0 Êste decreto e1,1trará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da

l~epública.

GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 16. 086- DE 13

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Miguel Vieira Celas, a comprar pedras preciosas

O Presidente ,da República, usando da atribuição que lhe confere o
.art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.0 466, de 4
de junho de 1938, decreta :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão bràsileiro Miguel Vieira -Celas, residente em Campo Grande, no Estado de TIJiato Gr~sso, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto:lei n. 0 466, de 4 de junho de -1938, constituindo título
desta autorização urila via autêntica dO presente decreto.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 ReVogam-se as disposições em contrário.
Rio de .;eneiro, 13 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.
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DECRETO N.O 16.087

~DE

17

DE JULHO DE

1944

Apro.,."' o t'egimento do Serviço de Estatística d<l; Previdência e Trabalho
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra: a, da Consti~uiç5,o, decreta:
Art. L° Fica aprovado o regimento do Serviço de Estatística da Previ~
dência e Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que
com êste baixa.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua p,ublicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1944, 123.0 da
República.
GETULIO

Independênci~

e 56.0 da

V ÀRGAS .

fi...lexandte Marcondes Filho.

REGIMENTO DO SERVIÇO DE ESTATíSTICA DA PREVIDJlNGIA
E TRABALllO
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
0

Art. 1. O Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho (S.E.P.T.),
subordinado administrativamente ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comérck e obediente à orientação técnica do Conselho Nacional de Estatística,
consti1:ui um dos órgãos executivos centrais do Instituto Brasileiro de Geo.
grafia e Estatística (i .B. G. E.) e tem por finalidade levantar as e-,;tatísticas
referentes às atividades de trabalho, in.dústria, comérêio e previdência social
do puis, bem como promover, em publicações próprias, ou por intermédio do
I. B. G .E., a divulgação dessas estatísticas ..

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

O S.E.P.'I'. compreende:

Art. 2.0
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

Art. 3.0
Art. 45'

ôo Trabalho (S. T.)
do
da
de
de

Comércio e Indústria (S.C.I.)
Previdência Social ( S . P. S.) ·
Estudos e Análises ( S . E. A.)
Administração ( S . A.)
cie Mt::canização (S. M.)

As seções terão chefes designados na forma dêste tegimento.
O Diretor terá um secretário, escolhido dentre funcionários

públicos.
Art. 5.0
coordenadt~s,

Os ·órgãos que integram o S.E .P, T. funcionarão perfeitamente
em· regime' de mútua colaboração, sob: a orientação do Diretor.
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CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art. 6.° Compete à S. T : proceder à coleta de dados e efetua.\ a crítica
dos mesmos, com o fim de apurar e elaborar as estatísticas refer-entes aos
seguintes assuntos :
I - classificação das_ atividades profissionais;
II - massa trabalhista ;
III ~ convenções coletivas -de trabalho;
IV - organização sindical ;
V - salários e duração do trabalho;
VI --:--- desemprêgo ;
VII - conflitos coletivos de trabalho ;
VIII - identificação profissional ;
IX - registro profissional do trabalhador;'
X - justiça trabalhista ;
XI - imigração e emigração ;
XII - migrações internas.
Parágrafo .único. Â S. T. compete, ainda, realizar pesquisas estatísticas.
relativas aos demais fatos concernentes às atividades trabalhistas, respeitadas
porém, as ,atribuições das cutras seções do S. E. P. T. e das demais 'reparti~
ções centrais do sistema estatístico federal.
Art. 7.° Compete À S. C. I. : Proceder à coleta de dados e efetuar a
crítica dos mesmos, com o fim de apurar e elaborar as estatísticas referentes
aos segUintes assuntos :
9rganização e atiVidades dos estabelecimentos industriais (registro
I industrial) ;
II - organização e atividades dos estabelecimentos comerciais (registro
comerdal) ;,
IH - propriedade industrial;
IV - sociedades por ações.
Parágrafo único. À S. T. compete, ainda, realizar pesquisns estatísticas
relativas aos demais fatos concernentes às atividades industriais e c~merciais,
respeitadas,- porém, as atribuições das outras seções do S.E.P.T. t: das_ de·
mais repartições centrais do sistema estatístico federal.
Art. 8.° Compete À S.P.S.: pl-oceder à coleta de dados e efetuar a
crític<> dos mesmos, com ? fim de apurar e elaporar as estatísticas ref~rentes
aos seguintes assuntos :
I - custo da vida-;
H - acidentes do trabalho ;
IH - enfermidades profissionais ;
IV - organização e movimento das instituições de previdêncit. e
tência social ;
V - organizações de seguros e capitaliZação ;
VI - serviços de alimentação i
VII - casas proletárias;
VIII - obras familiares.

assis~

Parágrafo único. A S.P.S. compete, ainda, realizar pesquisas estatísticas
relativas aos demais fatos concernentes às atividades de previdência e assis·
tência social, respeitadas, porém, as atribuições das outras seções do S .E. P. T.
e das demais repartições centrais do sistema estatístico federal.
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Art. 9.° Compete À S.E.A.:
I seções;

proceder à análise dos trabalhos estatísticos realizados pelas outras-

II· elaborar trabalhos expositivos ou analíticos sôbre as estatísticas a
cargo do Serviço ;
III preparar trabalhos cartoiráficos para atender a determinações
recebidas ou a solicitações da Secretaria Geral do I.B.G.;E., bem como es~
tuda~· e executar trabalhos destinados a repartições do Ministério e outras da
Administração Federal, desde que os assuntos se' enquadrem nas atribuiçf)es
do S.E.P.T. e não haja prejuízo para os seus serviços normais;
IV - elaborar trabalhos pará atender a consultas que exijam at:urações
especiais de elementos de que disponha o S. E. P. T., ou que possam ser encontrados em qualquer outra fonte ;
V - plan&j ar e executar desenhos, pinturas, trabalhos de caligrafia e
cartografia, que se relacionem com as atividades do Serviço ;
VI ___:_ preparar as publicações técnicas do Serviço destinadas à divul~
gação estatística, no país e no estrangeiro, ou à docunientação privativa da
repartição ;
VII - pr'eparar a contribuição do Serviço as publicações próprias do
I.B.G.E.;
VIII - organizar e executar trabalhos gráficos destinados a figurar em
feiras, exposições e outros certames, nacionais ou internacionais, a que o
Serviço deva comparecer ;
IX - organizar ou rever os planos necessários aos trabalhos técnicos do
Serviço, de acôrdo com as -instr-uções especiais do Diretor ;
X realizar inquéritos ou pesquisas especiais que não sejam da competência das outras s_eções ;
XI - organizar, registrar e conservar a documentação gráfica do Serviço ;
XII - organizar e manter em dia a documentação informativa, doutrinária, técnica ou científica e colecionar cópias dos trabalhos elaborado~ pelo
Serviço, recortes de jornais, publicações e. quaisquer .informações !1ecessárias
aos interêsses da repartição .

Art. 10.

Compete à S.A.:

I - promover inedidas necessárias à administração do pessoal, n:taterial,
orçamento e comunicações, funcionando articulada com o Departamento de
Administração do Minhtério, e observando as normas e métodos de trabalho
por êste prescritos ;
li - manter atualizada a relação das instituições nacionais e est!angeiras,
para remessa e intercâmbio _de publicações,
Art. 11. Compete à S. M.: executar os serviços mecânicos relativos aos
dados coletados pel&s seções do Serviço,
Parágrafo único,
No interêsse do serviço público e respeitadas as ne~
cessidades do S.E.P.T., o equipamento mecânico desta seção poderá servir
a outraS repartições.

CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAl.

Art. 12 .

Ao Diretor incumbe :

I - orientar e coordenar as atividades do Serviço;
li - despachar, pessoalinente, com o Ministro de Estado';
III - baixar portarias, instruções e ordens de serviço ;
IV comunicar-se diretamente, sempre que o interêsse do serviço o
exigir, com quaisquer autoridades públicas, -exceto com os Ministros de Es-
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i&1

tado. caso em que deverá fazê-lo por intermédio do Ministro de E!ltado do
Trabalho, Indústria e Comércio ;
V·- assegurar estreita colaboração entre o S.E.P, T. e as repartições
centrais e regionais do sistema estatístico brasileiro;
VI - executar e fazer ~xecutar as Resoluções do Conselho N acionai de
,Estatística ;
VII ~ submeter, anualmente, ao Ministro de Estado o plano de tra~
balho do Serviço ;
VIII - apresentar, anualmente, ao Ministro de Estado, o relatório sôbre
as atividades do Servico ;
IX - propor ao Ívlinistro de Estado· as providências ne::essáda~ ao aper~
feiçoamento do serviço;
X - reunir, periôdicamente, os chefes das seções, para discutir e assentar
providências relativas ao serviço. e comparecer às reuniões para as quais seja
convccado pelo Ministro de Estado ;
XI aprovar planos de trabalho, pesquisas e estudos sôbr& assuntos
eStatísticos ;
XII - opinar em todos os assuntos relativos às atividades da repartição,
dependentes de solução de autoridades superiores, e resolver os deffiais, ouvidos,
os órgãos que compõem o Serviço ;
XIII - organizar. conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial ;
,XIV - determinar ou autorizar a execução de serviço externo ;
XV ~ fazer publicar os trabalhos elaborados pelo Serviço ;
XVI edmitir e dispensar, na forma da legislação, o pessoal extra~
numerário;
XVII - designar e dispensar os ocupantes de funções gratificadas e seus
substitutos eventuais;
XVIII - movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pes~
soai lotado ;
XIX - e>.-pedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
diret6.mente subordinados ;
XX - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe fôr diretamente subordinado e aprovar: a dos demais servidores;
XXI elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de sur-~pensão
até 30 días, aos servidores lotados no Serviço e propor ao Ministro de Estado
a aplic~S:ção de penalidade que exceder de <;ua alçada ;
XXII - determina1· a instauração' de processo administrativo;
XXIII - antecipar, ou prorrogar, o período normal de trabalho.
Art. 13, Aos chefes de seção incumbe :
I - dirigir e fiscalizar os trabalhos· da respectiva seção ;
II - distribuir.·os trabalhos ao pesSoal' que lhes fôr subordinado.;
III - orientar a execução doS trabalhos e manter a coordenação entre
os elementos componentes da respectiva seção, determinando as normas e
:métodos que se · fizerem aconselháveis ;
IV - despachar, pessoalmente, com o Diretor do Serviço ;
V apresentar, mensalmente, ao Diretor, um boletim dos trabalhos da
respectiva seção e, anualmente, um relatório dos trabalhos realizado~, em
andamento e planejados ;
VI propor ao Diretor medidas conVenientes à boa execução dos
trabalhos;
VII - responder às constlltas que lhes forem feitas por intermédio do
Diretor, sôbre assuntos que se relacionem com as suas atribuições ;
VIII ~ distribuir o pessoal, de acôrdo com a conveniência do ~erviço ;
IX - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
diretamente subordinados ;
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X ~ organizar 'e submeter à aprovaçgo do Diretor a escala de férias do
pessoal que lhes fôr subordinado, bem corria as ·alterações subseqüerJtf"s ;
XI - aplica• penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 15 dias, aos
seus subordinados, e propor ao Diretor a aplicação de penalidade que escape
a suá alçada ;
XII velar pela disciplina e manutenção do silêncio nos recintos de
trabalho;
Art. 14. Aos chefes das S.T., S.C.I., S.P.S: e S.E A., ihcumbe, além
do enumerado no artigo 'anterior ;
I --: organizar, anualmente, o plano de trabalho da seção e submetê~lq à
aprovação do Diretor ;
II - organizar projetos ou pareceres sôbre assunto!! da seção que tenham
de sei encaminhados ao estudo do Conselho Nacional de Estatística (C.N.E.);
III - contribuir para as publicações relatiVé!S às atividades do S. E. P. T.,
com monografias ou memórias que expressem· os resultados da~ pesqlllsa::. estatísticas da seção ;
IV elaborar, segundo a tompetência atribuída à respectiva seção,
trabalhos espeGiais destinados aos órgãos técnicos do Ministério e 8 :instituições nacionais ou estrangeiras, públicas ou particulares, e sugerir ao Diretor
o expediente necessário à entrega ou remessa dos mesmos ;
V - organizar os originais da série especial de tabelas sistemáticas destinadas ao "Anuário Estatístico do Bras-il ", às sinopses regionais, ou a
quaisquer oUtras publicações para as quais contribuam o S.E.P.T. e o

I.B.G.E.;
VI - propOr ao Diretor os servidores que poderão ser designados para
executar, fora da repartição, serviçàs de coleta e outros de interesse da seção.
Art, 15.

Ao sec:retát;io incumbe :

I - atender às pessoas que desejarem comunica:r-se com o Diretor, encaminhando-as ou dando. a êste conhecimento do assunto a tratar;
II - . representar o Diretor, quando para isso fôr designado :
III redigir a' correspondência pessoal do Diretor.
Art. 16. Aos demais servidores, sein funções especificadas neste r~gi
mento, incumbe executar os trabalhos que lhes forerrí determinados ·pelos
seus superiores imediatos.

CAPíTULO V
DA LOTAÇÃO

Art. 17. O Serviço terá a lotição aprovada em decreto.
Parágrafo único. Além dos funcionários constarites da lotação.
poderá ter pesssoal extranumerário.

t::

Serviço

CAPÍTULO VI
DO HORÁRIO

.Art. 18. O horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor, respeitado o número de horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço
'Público Civil.
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Art. 19. O hor&rio do pessoal designado para serviço e::..-terno ser8 estabelecido de acôrdo' com as exigências dos trabalhos, observado o mínimo de
horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço PúbliCo Civil, sendo
a freqüência apu:r:ada por meio de bol-etins diários de produção.
Art. 20. O Diretor não fica sujeito a ponto, devendo, porém, nbservar
o ho>ário fixado.

CAPiTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

A>t. 21. Seúio ·substituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais; at~ 30 dias :
I - o Diretor, por um dos chefes de seção de sua indicação e deúgnado
pelo Ministro de Estado ;
Il -- os ·chefes de s,eção, por servidores deslgná.dos pelo Dhetor, mediante
indicação do respectivo ·chefe:
Parágrafo único.
Haverá, sempre, servídores previamente designados
para as substituições de que trata êste artigo.

CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAI?

Art. 22. Mediante instrucões de servico do respectivo chefe, as seções
poderão desdobrar-se em turm(;l;,
~

Art. 23. Nenhum servidor poderá fazer publicações e conferências,
ou dat entr~vistas sôbre assuntos que se relacionem com a organh<ó~ç5o e as
atividadeS do Serviço, sem autorização escrita dei Diretor.
Art. 24. Os trabàlhos realizados no S.E.P.T. poderão ser pubiicados,
desde que para isso haja autorização elo Diretor, em revistas científicas nacionais ou estrangeiras, constando, porém, corno único substituto, a Cxpr~ssão
"Trabalho do Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho ".
Art. 25. A juízo do Diretor poderão· ser incluídos, em publicações do
S.E.P.T., Írabalhos relevantes de técnicos estranhos•ao mesmo, quando se
referirem a assuntos relacionados com as Suas atividades.
Rio de Janeiro, 17 dê julho de 1944. -

DECRETO N. 0 16. 088 -

Alexandm Marcondes Filho-

DE 17 DE JULH'o ·DE 1944

Aprova a lotação da Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior
O Presidente da~ República, usando -da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art.- l.q Fica aprovada a seguinte lotação da Delegacia do Tesouro Brasileiro no exterior, atualmente situada em Nova York:
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LOTAçÃO PE~NENTE

a) Cargo ·isolado de provimento em comissão:
1 Delegado
b) Cargo isolado de provimento efetivo:

1 Tesoureiro
c) Cargos de carreira:
5 Oficiais Administrativos
3 Escriturários
LOTAÇÃO SUPLEMENTAR

Cargos isolados da provimento efetivo, extintos quando vagarem:
2 Ajudantes de Tesoureiro.
Art. 2,0 Os claros de escriturário da lotação permanente serão preencbidos à medida que cessar o exercício, na Delegdcia, de 1 médico clínico e 1
agente fiscal do impôsto de consumo .
Art. 3. 0 A lotB.ção suplementar desaparecerá à medida que se vagarem
os cargos a serem extintos.
Art. 4.° Fica ap1·ovada a lotação nominal da Delegacia, na forma da
rel:::.ção anex9..
Art. 5.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua P.,Ublicação, revo~
gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GE'fULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N.0 16.089-

DE

17

DE JULHO" DE

1944

Aprova, para vigorar em 1944, a tabela de retribuição aos funcionários lotados na Delegacia do Tesouro Brasileiro no exterior e na Contadoria SecionaL junto à mesma Delegacia.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cOnfere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aprovad9., para ,vigorar
com o disposto no parágrafo único do art.
17 de julho de 1944, a anexa tabela de
dos na Delegacia do Tesouro Brasileiro no
JUnto à m~sma Delegacia.

no corrente exercício, de ac8rdo
3.0 do Decns:to-lei n, 0 6. 702, de
vantagéns doS· funcionários lotaexterior e na Contadoria Secional

Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data :de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1944; 123.0 da Independência e 56.0 ·da
República.
GETULIO VARGAS .

Paulo Lira.
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TABELA A QUE SE REFERE O DECRETO N. 0 16.089, DE 17
DE JULHO DE 1944
Total mensal
a) Delegacia:

US$ 1.200
550
500
350

Delegado ................................... .
Tesoureiro .. , .. , . , ............ ; .. , ............. .
Oficial Administrativo ........................... .
Escriturário. , .. , •....... , ..... , ...... , .... .
b) Contadoria Secional:

US$

Contador Secional ........................... .
Contador ...................................... .
Guarda-livros

600
500
350

Observação: ~ A gratificação de representação corresponderá à diferença
entre .o total fixado nesta tabela e o vencimento o~ remuneração do funcionário.

DECRETO N. 0 16. 090 -.DE 17 JULHO_ DE 1944
Aprova a lotação da Contadoria Seccional junto à Delegacia do Tesouro
Brasileiro no exterior
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovada a lotação da Contadoria Seccional junto à Delegacia do Tesouro Brasileiro no ~xterior, constante' de 3 cargos da can-eira
de Contador e 2 da cari'eira de Guarda-livros.
Art.' 2.° Fica ?Ptovada a lotação nominal da Contadoria Seccional, na
forma da relação anexa.
Art. 3.0 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de jul.ho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 16.091

--DE

17 DE~ JULH() DE 1944

Inclui nos efeitos do Decreto~Iei n.0 4, 166, de 11 de março de 1942, as emprêsas que menciona e dá ~utra.s providências
O Presidente. da República, usando da atribuição que
art. 74, letra a, da Constituição; e tendo em vista o dispo·sto
DeCreto n. 0 10.358, de 31 de agôsto de 1942, no art. 1.0
n. 0 5. 661, de 12 de julho de 1943, e ~os atts. 1.0 e 4.0
n. 0 5. 77-7, de ,26 de agôsto ~e 1943, decreta:

lhe confere o
no ah 2° cio
do Decreto-lei
do Dec:reto~lei

A:rt, 1.° Fica autorizada a administração, por Agentes do Gov~rno, das
emprêsas Companhia Ultr:.'lgás S.A. e CC!..,..panhia_ Bi'asileira de Material Sanitários "Cobrazan", com sedes nesta Capital.·
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Art. 2.0
Os administradores nomeados exercerão suas funções com os
poderes e pela forlna que forem indic<,~.dos nas instruções que o Banco do
Brasil S. A. expedir, como Agente Especial do Govêrno.
Art. 3.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 'contn'.irio.
'Rio de ]a!1eiro, 17 de julho de, 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República:
GETULIO VARGAS.
P~ulo

DECRETO N.0 16.092 -

DE

17

Lira.

DE JULHO .DE,

1944

Extzngue cargos excedentes ·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constitüiç2.o, e nos têrroos do art. 1.0 , alínea n, do Deereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos 2 cargos da classe H da carreira de J\1-&dico, do
Quadro Permanerite do 'Mini.stéúo da Educação e Saúde, vagos em virtude da
nomeação ·para outro cargo de Gilberto da Costa Carvalho e Manoel Augusto
de- Ataide, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da contacorrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1944, 123.0 d::< In_dependência
República.

e

56.0 dà

GETULIO V <\RGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO

N.~

16.093

~ DE

18

DE JULHO DE

1944

Revoga o decreto que çoncedeu à sociedade anônima Transocea.nic Trading
Compaiw autorização para funcionar na República e cassa a respectiva
Carta
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anô~
nima Transoceanic Trading Company, com sede em Amsterdam, Holanda, e
tendo em vista a deliberação tomada na cid2de de Londres, Inglaterra, na
assembléia geral extraordinária de seus acionistas, realizada em 21 d8 maio de
1940, no sentido de encerrar suas _operações no Brasil, decreta:
Artigo únicO. Fica revogado o Decreto n.C' 16.777, de 13 de janeiro de
1925, pelo qual se concedeu à sociedade anônima Ti-ansoceanic Trading Com·
pany autorização para funcionar na República, e cassada a respectiva Carta.
Rio de Janeiro, 18 de julho d~ 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre MarcondeS Filho.
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DECRETO N. 0 16,094 --:DE 18 DE JULHO DE 1944

Concede à sociedade anônima The Timken Roller Bearing Company ol
South Atnerica autorização para fun;::.ionar na República
O Presidente da Repúb!ica, atendendo ao que reque:reu a sociedade
anônima The· Timken Roller Bearing Company of South A.merica, decreta :
Artigo único, E' concedida à sociedade anônima The Timken Roller Bea.ring Company of South Amedca, com séde na cidade de Canton, Condado
de Stark, Estado de Ohio, Estados Unidos da Améric?, autorização pàra
funcionar na República, com o caPital de Cr$ 500.000,00 e com os estatutos
que apresentou, mediante· as cláusulas que êst'€ acompanham, assinadas pelo
Ministm de Estado dos Negócios do Trab2.lho, Indústria e Comércio, ficando
a mesma socieda9,e obrigada a cumprir Íi1tegralmente as leis e regulamentos
em vigor, ou que venham a Vigorar, sóbre o objeto da referida .autorização.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1944-, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Alexar2dre lVlarcondes Filho.

CLÁUSULAS QUE ACOMPANHAM O DECRETO N.0
DESTA DATA

16.094,

I - A sociedade anônima The Timken Roller Eearing Company of South
America é obrigada a te1 permanentemente um 1·epresentante geral no Brasil,com plenos e ilimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as ques·
tões que se suscitarem, quer com o Govêrno, que1 com particulares, podendo
ser demandado e receber citação inicial pela Sociedade.
H - Todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos Unicamente às
Tespecti.vas leis e regulamentos e à jurisdição de seus Tribunais judiciB.r.ios
ou administrE~tivos, sem que, em tempo algum, possa a referida Sociedade reclamar qus.lquei' 'exceção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão se_rvir de base para qualquer reclamação concernente à execução
das obras ou servi.ço,s a que êle!l se referem.
III~- Fica dependente de autorização do Govêrno qualquel' alteração que
a Sociedade tenha de fazer nos respectivo:> estatutos.
Ser-lhe-á cassada a autorização -para funcio'nar na República se infringir
esta clám;ula .

IV - Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do urincípio
de achB.r-se a Sociedade sujeita às disposições de direito aue ~ege~ as Socied8.des Anônimas.
V - A infração de qualquer das dáusulas para a qual 'não esteja cominada pena especial será punida com a multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00)
a cinco mil cmzeiros (5.000,00) e, no caso de Teincidência, com a cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
cláusulas.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1944. -

Al~xandre

Marcondes Filho.
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DECRETO N.O 16.095

-DE

18

DE

JULHO

DE

1944

Concede à NavegaÇão Paraná Santa Catarina Sociedade Anônima autorização
para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabot_agem, de

e.côrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.0 2. 784, de 20 de novembro
de 1940
O Presidente da Repúblic8, a1;endendo :::.o que requereu a Navegação Pa-raná Santa Catarina Sociedade Anônima, com sede nesta\Capital, decreta:
Artigo único. É concedida à Navegação PZ!raná Ssmta Catarina Sociedade
Ahônima, a-utorizaç5.o para continuar a funcionar corno emprêsa de navegação
de cabotagem, de z1côrdo com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20
de novembro de 1940, obrigando-se a mesma sodedade a cumprir integralmente
as leis e regulamentos .em vigor ou qUe venham a vigorar, sôbre o objeto da
referida al.!torização.

Rio de Janeiro, 18 de julho -de 1944, 123.0 de.! Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 16.096-DE 18 DE

JULHO

DE 1944

Concede ~à sociedz:.de Navegação Fluvia.hdo Rio _Grande Limitada autot;ização
para· 'funcionar Comi,) emprêsa de navegação, de acôrdo com o que pres·
creve o Decmto-lei n.0 2. 784, de 20 de no·vembro de 1940.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade Navegação Fluvial do Rio Grande Limitada, com sede nesta cidade do Rio de
Janeiro, decreta :
Artigo único. E' concedida à sociedade Navegacão Fluvial do Rio Grande
Limitada, autorização Para funcionar como emprêsa ~de navegação, de acôrdo
com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940,
obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integriÕ!lme:i-lte as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.

Rio de Janelro, 18 de julho de 1944, 123.0 da Independêncià e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marc'ondes Filho.
DECRETO

N.0

16.097 -

DE 18 DE JULHO DE

1944

Outor{j,a a Bula, Sbraváti, Granemann & Companhia Limitada concessão para

o aproveitamento progressivo de energia hidráulica de uma queda dágua
situada no rio Marombas, no 1.0 distrito do município de Curitibanos, E:>-

tado de Santa Catarina

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer.e o artigo 74, letra a,- da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Códigci de Águas
(Decreto n. 0 24.643, de 10 de julho de 1934), .decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada concessão a Bula, Sbravati, Granemânn & Companhia Limitada7

ATOS DO PODER EXECUTIVO

!W

para o aproveitamento progressivo de energi~ hidráulica duma queda de água
situada no rio Marombas, no 1.0 distritO· do município de Curitibanos, Estado
de Santa Catarina .
§ 1.0 O aproveitamento inicie.! será de quatrocentos e noventa e oito
(498) kw, correspondente à altura de queda de onze metros e trinta centÍ·
metros ( 11,30 m) e à descarga de quatro mil e quinhentos (4 ..500) litros por
segundo.
§ 2.0 O aproveitamento destina·se à utilização de energia hidráulica para
uso exclusivo dos concessionários e será realizado de pcôrdo com o projeto
aprovado.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da presente concessão, os concessio·
nários obrigam-se a:

I Registrar o presente título na Divisão de Águas dentro do prazo
de sessenta ( 60) dias após a sua publicação:
II Assinar o contratO disciplinar da concessão dentr'o do prazo de
sessenta (60) dias, contados da' data em que for publicada a aprovação da
respectiva minuta pelo Ministrei da Agricultura.
III - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para fins de
registro, até sessenta (60) dias, depois de registrado no Tribunal 'de Contas.
Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será prepaw
rada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agrícultura.
Art, 4.0 Os concessionários ficam obrigados a construir e a manter nas
proximidades do local do aproveitamento, onde e, desde quando [Ôr determinado pela Divisão de Águas, as instalações necesSárias a observações linimé·
tricas e medições de descarga do ·curso de água q~e vão utilizar, e a realizar
as observações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectiVo contrato na Divisão de Águas.
Art. 6.° Findo o prazo da concessão, tôda a propriedade dos concessioM
nários que, no momento, existir em função exclusiva e permanente da utilização da energia mecânica referente ao aproveitamento concedido, reverterá
para o Município de Curitibanos, mediante iridenização na base do custo histórico,_ isto é, do capital efetivamente invertido, menos a depreciação,
§ 1.0 Se o Município de Curitibanos n~o fizer uso do seu direito a essa
reversão, Caberá aos concessionários a alternàtiva de requerer seja a presente
concessão renovada pela forma _que, no contrato, já deverá estar prevista, ou
de restabelecer, às suas expensas, no curso das águas, a situsção anterior ao
aproveitamento concedido.
§ 2.0 Para os efeitos do § '1.0 d&ste artigo, ficam os concessionários obrigados a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do MunicíPio de
Curitibanos e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão _ou
o de desist&ncia desta até seis ( 6) meses antes do término do respedivo
prazo.

Art. 7.0 Os concessionanos gozarão, desde a data do 'registro a que se
refere o art. 5. 0 e enquanto vigqrar esta concessão, dos favores constantes· do
Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria,
Art. 8.0 O presente Decreto entra em vigo:.: na data da sua publicação,
revogadas aS disposições em contrário ..
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DJ?CRETQ N. 0 16.098 -

DE

18

DE

JULHO

DE

1944

Dá nmTa C:=:nominar;ão ao Colégio I>Junicipal de Cruzeiro, no Estado
de São Paulo.

Não foi pt;.bticado ainda no Diário Oficial por --falta de pagamento.

DECRETO N. 0 16. 099 ..----.-,-DE 18

DE JULHO DE

1944

Concede à Compatúlia Comércio e Navegação autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabofa1Úm, de ac"ôrdo com o que
prescreve o Decreto~ lei r;. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Companhia
ComérCio e Navegação, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, decreta~
Artigo único. E' concedida à Companhia Comércio e Nz.vegação autorização para continuar a funcionar como emp1·êsa de n8veg~.ção de cabotagem,

de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.O 2. 784, de 20 · de novembro
de 1940, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis
e regulamentos enl vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida
autorização.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1944, 123.0 da .Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.100

~DE 1~ DE JULHO DE.

1944

Decl2ra de utilidade pública a desapropriação de _imóveis, em Três Corações,
para construção de prédios para -.esidência de oficiais do 4.0 R, C. D.
O Presidente da República, usando da . atribuição que lhe confere o ar•
tigo 74, letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o ·~•t- 6.0 , -combinado com
as letras a e b do art. 5. 0 do DeCreto-lei n. 0 3.~65, de 21 de junho de 1941,
decreta:

Art. 1.0 E' declarada de uti.lidade pública a desapropriação de dois lotes
de terrenó com 3.180,00 m2 aproximadamente e benfeitorias, de propriedade
do Dr. Carlos Signorelli e herdeiros de Alberto Branquinho, e situados entre
a praça Cônego Zeferino, Rua 16 e Avenida Getulio Vargas, na cidade de
Três Corações, Estado de Minas Gerais, por terem sido julgados necessários
a construção de prédios para residência de oficiais do 4.0 Regimento de Ca·
valada Divisionário.
Art. 2.0 Para ~feito da imediata imissão de posse dos mencionados imóveis, é também declarada a, urgência da desapropriação que se tem .em vista,
cuja efetivação fica o MinistériO da Guerra autorizado a promover, com
isenção de quitlquer impôsto de sê! o ou emolumento.
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Art. 3.0 Em .caso de. desapropriação mediante ~côrdo, prevalecerão os
prêços de ·Cr$ 90.332,80 e Cr$. 32. 336,00, respectivamente, na fo:rma da
avaliação procedida peb Co~piss.§o _de Escolha de Terrenos da 4.a Região. Militar, conforme· consta de relatório apenso ao resp'edivo processo, e a serem
pagos por conta dos recursos do Plano de 'Obras e Eqmpamc:mto.,

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.U da
República.
GETULIO VARGAS

Eurico G. Dutra.

DECR.ETO N. 0 16.101 -

DE,

19

DE

Altera O Decreto n.O 12. 359, de 10

DE

Jt.'LHO DE' 1944
mdo de 1943

O Presidente da RepúbHca, ustmdo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nqs têrrr::os do Dec:reto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro-de 1940 (Código de Minas); decreta,
Art. 1.° Fica alterado o artigo priineiro do Decreto número doze mil
trezentos e dnqY,2~1ta e nove (12.359) de dez (10) de ·maio de mil novecentos e quarenta e três ( 1943 ), o qual passa a ter a seguinte reda-;ão :
Fie~:~ autorizado' o cidadão br2.sileirv Horácio Belfort Sabino a lavrar jazida
de carvão situ2da no lote número cito (8) do imóvel denominado Fazenda
Jaboticabal e IVIaribo:udo ou C>rvão:::inho, no distrito de Jaboti, município
de Tomazina do Ef,tado do 'Parnná, numa érea de cento e oitenta hectares e
vinte é cinco ares ( 180,25 h2) delimitada por um pentágono tendo um dos
vértices situado:> à. d:i:;tância d2 mil e um metros (1.001m) rUmo doze graus
dezesseis minutos sudeste ( 12° 16' · SE) do atual quilômetro noventa e cinc•1
(Km 95) do ramal do Rio do Peixe da Rede de Vb.cão Paraná-Santa Catarina
e cujos lados a pGtrtir do ·vértice considerado têm ~s seguintes comprimentos
e 1Umos: dois m-i.l e qu2trocentos metros (2 .400m) vinte e nove gnms trinta
mir:uto·s noroeste (29° 30' N"\<V), oitocentos metros (SúDJ?) sessenta gram
trinta minutos sudoeste (60° 30, SVV), m-il quinhentos e vinte e cinco metro::,
e setenta e seis centímetros (1.525,76m) vinte e nove graus trinta minutos
sudestc, (29° 30' SE), novecentos e quatorze metros e sessenta centímetrrJ!>
\( 914. 60m) quarenta e seis graus trinta· e cinco minutos sudeste ( 46° 35' SE),
e cjuinhentos e trinta e um metros (53hn) sessenta graus trinta minutos
nordeste , ( 60° 30' NE) .
Art. 2.° Ficam mantidas <'.s demais disposições dos artigos do· referido
decreto que pass8m ::1 fazer parte integnmte dq presente.
Art. 3.0 A presente retificação de decreto n8o fica' :mjeit8 a pagamento
de taxa na forma do p2rágrafo 10 do art.- 31 do Código de Minas.
Art. 4.0 . Revogam-se as disposições en1 contrário.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repllblica.
GETULIO VARGAS.

Avolonio Sales.
Col. de Leis- V oi. VI

F. 11
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DECRETO N. 0 16, 102 Renova

h

DE

19

Decreto n..O 8. 848, de 26

DE JULHO DE

1944

de fevereiro de 1942

O ·Presidente da República, usando ela atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConstitUição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, d~
29 de janeiro de 1940 (Código de Ivlinas); decreta,

Art. 1.° Fica renovada a autorização con.::edida ao cidadão brasileiw
Rogerio Fajardo pelo Decreto número oito mil oitocentos e quarenta e oito
( 8. 848) de vinte e seis ( 26) de feve;:eiro de mil n0vecentos e quarenta e dois
( 1942) para pesquisar carvão mineral em teHenos de propriedade da Com-·
panhia Carbonífero Imbaú, na Fazenda lmbaú, situados no distrito de Curiuva"
muaicípio de Araiporanga do Estado do Paraná numa área éle setecentos 'õl
vinte e s0is hactares d2z bares e setent~ e quatro ceP.tiares ( 726. 10,74 ha)
delimitada por um retángulo tendo um vértice à distancia de tds mil trezentos
e setenta metros (3.370m) r:.o rwno v8:.:dadeiro trinta e sete graus cinquenta
e um minutos noroeste (37° 51' NVJ) do antigo furo de sondagem existente
à margem do ribeirão da Sonda em terrenos da cltada Companhia e os lados,
que partem dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros :
três mil cento e onze metros (3.111m), oeste (W); pois mil trezentos e
trinta e quatro metroS (2.334m), sul (8).
Art. 2.0 Esta autorização é outorg2.da nos têrmos estabelecidos no cá-.
digo de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que se1·á uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa d€i três mil seiscentos e trinta ·e cinco cruZeiro!'
(Cr$ 3.635,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão âe Fomento da
Pr0dução Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revog:am~se

as disposições em contrário.

Rio de janeiro, 19 de julho de, 1944·, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 16.103 -

DE 19 DE JULHO. DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Adília· Guedes. de Oliveira a pesquisar argila,.
feldspato, caulim e associados no município de Nova Iguaçu, do Estado
do Rio_ de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, d2 Constituição, e no.s -têrmos dó :Oecreto-lei n. 0 1. 985, de
i'g de janeiro de 1940 (Código de Mins.s); decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a cidadã ·brasileira Adília Guedes de Oliveira
a pesquisar argila, felüspato, caulim e associados numa área de oitenta e seis
hectares e sessenta ares (86.60 Ha), situada na fazenda Surdo, sexto (6. 0 )
distdto do município de No~a Iguaçu, do "Estado do Rió de Janeiro, e delimitada Por uma linha poligonal que tem um .vértice a cento e vinte metros
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(120m), na direção setenta e oito graus sudeste (78° SE) magnético do
quilômetro cinquenta e dois (Km 52) da estrada velha Rio-Petrópolis e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e . rumos magnético~: quinhentos metros (500m), dois graus noroeste (2. 0 NW); mil metros
( 1 :OüDm), oitenta e sete graus noroeste ( 87° NW); trezentos e setenta e
seis rnetros (376m), oito graus e trinta minutos noroeste (8° 30' NW);
quatrocentos e cinquenta e seis metros ( 456m), oitenta e sete graus noroeste
{ 8-7° NW); oitocentos metros (800m), oito graus e trinta minutos sudeste
( 8° 30' SE); duzentos e doze metros '(212m), vinte sete graus sudeste
(27° SE): cento e quatro metros (104m), sesser,ta e três. graus nordeste
(63<' NE}; trezentos e sessenta metias (360m), 'Oitenta e dois graus nordeste
(82° NE 1; setecentos e quatro metros (704m), oitenta e sete graus sudeste
( 370 SE}; cento e setenta met::os (170m), setenta e oito graus sudeste
(';'8° SE).
Art. 2.0 Est& autorização é
Código de Minas.

out-orgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autor-izaç~o de pesquisa, que se;.-á uma via autêntica dêste decreto, pagará .e taxa de oitocentos e setenta cruzeiros_ (Cr$ .. ~
870.00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Minem! do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as dispo_sições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.o
I.(epública.

d~

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 16.104 -

DE 19 DE JULHO DE

1944·

Autodza a emprêsa de mineração Cia Geral de Minas ..S. A. a lavrar iaziàw
d~ bauxita e associados no município de Poço6 de Caldas do Estado de'
Ivlinas Gerais
O Presidente da Re:pública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letm a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiw de 1940 (Código de !\!finas); decreta,
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Cia. Geral de 1\!Jirra-a
S. A. a lavrar jazida de bauxita e a3socbclos em terreno's situados no imóVel
denominado Retiro Branco no distrito e município de Poços de Caldas do
Estadü de Minas Gerais em quatro áreas no total de cem hectares e cinquenta
e um nres (100.51 ha), assi.m definidas: a primeira, de dois hectares sessenta
e sete ares (2 .67 ha) definida por um paralelogr?mo que tem um dos vértices situado à distância de quatrocentos-. e doze metros ( 412m) com orientaÇ~\0 magnétü:a quarenta e sete graus nordeste (47° NE) da barra do córrego
dn Sede, afluente do ribeirão Serra e cujos lados divergentes dêsse vértic8
têm os segUintes comprimentos e oTientaçâo magneticas :' duzentos e dezesseis
metros (216), quarenta e sete graus noroeste (47c NW) e cento e vinte e
'quatro metros (124m), qua1·enta e dois graus nordeste (420 NE); a segunda
área de oitenta e cinco hectares ( 85 ha) definida par um hexágonp que tem
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ú~ vértice

à distância de trezentos e sessenta e quatro metros ( ::Sb4m) com
orientação magnétic:a oitenta e quatro graus trinta minutos nordeste· ( 84° 30' NE)
da barra do córrego Olaria, aHuente do ribeirão Serr~ e cujos lados a partir
,dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e orietltação magnética: seiscentos e cinqtienta metros ( 650m), trinta graus nordeste (30° NE); quatro.
cer,tos e noventa e dois metros ( 492m), sessenta e sete graus noroeste
f67° NW); cento e oitenta metros (180m), vinte e cinco graus nordeste
(25° NE); mil trezentos e noventa e seis metros (1.396m), sessenta ·e sete
graus sudeste (67° SE); novecentos e seis metros (906m), vinte e oi.to graus
shdoeste (28° SW); oitocentos e noventa e quatro metros (894-m), sessenta
graus noroeste ( 60° NW); a terceira área de clnco hectares definida por
um paralegramo que tem um vértice situado -à dist&ncia de duzentos e sessenta
Jüeiro1; (260m), com orientação magnética quarenta graus nordeste (400 NE)
da barra dOsórrego Divisa, afluente do ribeirão da Serra e cujos lados divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e orienl"l?.çÕes magnéticas :
duZEmtos e quarenta metros (240m) dezesseis ~raus tlo!"oeste ( 16° NW) e
duzentos e dez metros (210m), setenta e três graus nordeste- (73° NE); a
quarta área de sete hectares e oitenta e quatro ares (7. 84 ha), definida po::
um quadrado que tem um vértice situs.do à distância de duzentos .e setent~;
metros (270m), com orients:ção se-::enta e sete q:raus trinta minutos nordeste
(77° 30' NE) da barra do córrego da Sede, afluente do úbei::ão da Serra e
cujos lados divergentes dêsse vértice têm o Comprimento de duzentos e oitenta
metros (230 m) e orientação magnética de cinqüenta ·e cinco graus nordeste
(55c NE) e trinta e .cinco graus sudeste (35° SE). Esta autorização é Oui!:orgada mediante as condições constantes do parâgrafo únicO. do art, 28 do
Cóoigo de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, àlém das seguintes
e de outraS constantes do mesmo Código, não expressa·mente mencionada;; neste
dencto.
'
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na fmma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao IVIunicípio, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art, 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe irtcumbem, n autorização de lavra será declàrada caduca
ou nula,_ na forma dos artigos 37 e 38 do Código de I>Ainas.
Art. 4.0 As propriedades visinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo pa-ra os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas .
Art. 5. 0 O conce:>sionário da autorização será fiscalizado pelo Departa
menta Nacional da Produção Mineral e gosará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por t:tulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
M-inistério da Agricuitura, após o 'pagamento ·da taxa de dois mil e vinte
cruzeiros ( Crs.> 2. 020,00) .
Art. 7.0

Revogam-se. as disposições em contrári6.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0 da Independêr..cia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0 16.105 -

DE

19 DE JULHO

DE

1944

Autoriza o cidadão bwsileiro Ângelo Constantino Delphino a pesquisar celcáreo
no município de Lavras do Estado de JYlitü.J.s Gerais
O Preddente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1. 985, de
29 de janeir-o de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ângelo Constantino Delphino a· pesquisar calcáreo em terrenos situados no distrito de ·ljaci do ril.unicípio de Lavras do Estado de Minas Gerais numa área de treze hectares e
v:inte ares. (13.20 ha) definida por um polígono QUe tem um vértice situado
à distância de duzentos e vinte. metros qzom) com orientação magnética
quaren~a e sete graus quinze minutos sudeste (47° 1$' SE) do, entroncamento das estradas de rodagem para Ijaci e Lavras e cujos lados a, .partir
dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e orientação magnéticas! seiscentos e dezoito metros (618m), quatorz0 graus .quinze minutos sudeste
(14° 15' SE); quatrocentos metros (400ra)," oitenta e sete graus trinta mi~
nutos sudoeste (870 30' SW); duzentos e quarenta metros (240m), três
g!"aus trinta minutos .noroest~ (3° 30' N\V); duzentos metros (200m), oitenta
e seis graus trinta í:ninutos nordeste ( 86° 30' NE); trezentos e sessenta
metros (360m), três graus trinta minutos noroeste (3° 30' N'N); oitenta
metros (SOm), oitenta e seis graus trinta minutos nordeste (86° 30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrrnos estabelecido~ no C6digo de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autên~
tica d.êste decreto, pagará a taxa de tre?=entos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro p:róprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agdcultura.
Art. 4. 0

Revogam~se

as di.sposiçõe:; em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.9 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salr;s .

.DECRETO N. 0 16.106 -

DE

19

DE JULHO DE

1944

Auto1'iza o cidadão bTasilei!o Cristóvão fleumann a pesquisar combustíveis
fó:::seis Sólidos (classe VIII) no Distrito Federal
O Pr;:sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74:, letra <3:, da Consti~uiç5o, e nos têrinos do Decreto~lei n.o 1.985, d~
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta,
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasilei.ro CristóvãO Neumann a
pesquisai- combustíveis fosseis sólidos (classe oito (VIII) numa área de noventa e oito hectares de.:resseis· ares e trinta centiares (9.8,1630 ha) situada
na sub~zona de Guaratiba, Distrito Federal, e deliminad:1 por utri losango de
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mil metros (l.OOOm) de 12.do te!!do um vértice a. oitocentos metros (SOOm),
rumo oitenta graus· :uoroeste ( 80° NV!) magnédco, do ponto em que o eixo
do caminho que vai para o pôrto do Rio da Maré co::to. a margem direita
dêsse rio, e os lados que partem dêsse vértice com rumos oitenta graus
noroeste ( 80° NVJ) e um grau sudeste ( 1° SE) !!la;:;nético:..

Art. 2.0

Esta e.utorização é outorgada nos têrmos estabdeddos no

Có~

digo de MinaS.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquis8, que sera u:na via autêntica
d&.ste deCreto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa e cinco cruzeir-os
(Cr$ 495,00) e será tronscrito no livro p:óprio da Divisão de Fm~ento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

P..rt. 4.0

Revog!'lm-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
RepúblicflGETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16.107 -

DE

19

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão b1·asileiw Tomás Valentim da Costa a pesquisar ouro e
diamante no município de Diamantina, do Estado de 1\-linas Gemis
O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confe;:e o artigo 74, letra a, da Constituição, e ncs têrmoS do Decreto~lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de J\IIinas); decreta,
Art. 1.° Fica 2utoúzado o cidsdão brasiieirb Tomás Valentim da Costa
a pesquisar ouro e diamante n~ma área de viilte e dois hectares e sessenta e
cinco ares (22,65 ha) situada no lug:;;<r denori~inado Quebra~Pé,. disáito de
São João da Chapada, do município de Dia~.antina, do Estado de Minas Ge~
r-ais, e delimitada por uma linha poligonal, que tem um vértice a cento e
quinze metros (115m) rumo quarenta e quatro graus noroeste (44° N\V)
magnético, do ponto em que 2 estrada de Diamantina~Inh~í atravessa o rio
Quebra-Pé e cujos lados, a partir d&sse vértice, têm os seguintes ccmpri
mentes e rumcs magnéticos: novecentos e vinte e cinco metros (925m) oito
graus. nordeste (Se NE), cem meüos (100m) oitenta e dois gn~us sudeste
(8.20 SE), novecentos e· dez metros (910m) oito graus sudoeste (8° SV{),
cento e vinte e sete' met-as (127m) Leste (E), duzentos e sessenta e quatro
metros (264m) trinta e dois graus nordeste (32° NE'), cem metros (100m)
.sessenta e oito graus sude:;te ( 68° SE), trezentos e cinco metros (305m)
t-rintn e dois graus 'sudoeste (32° SVIf), quatrocentos metrSs (400m) oeste
(\V), trezentos met:ros (300m) se:;sEJnta e sete graus noroeste (67° NW),
quatrocentos metros (400m) oitenta e cinco gmus noroeste (8$ 0 NYV), cem
meti-os (100m) cincp graUs n~rdeste (5° NE), quatrocentos e .,dezesseis metros
(416m) oitenta e cinco gra.us sudeste (85° SE), duzentos e noventa metros
(290m) sessenta e sete graus sudeste (67° SE), noventa e cinco metrOs
(95tn.) Leste (E).
·
Art. ,2.0 Esta <ilutorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
.digo de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pa~E!rá a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será tra:ns·
cri-to no livro próprio da· Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministédo da Agricultura.
Art. 1·0 Revogam-se as disposiçõas em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de juiho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16.108 -

DE

19 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão bm.sileiro. Mário dos Reis f-deira a pesquisar mica no
município de liiar;;;.cani, da Estada da Bahia

O Presidente da República, usando da atdbuição que lhe confere o artigo 74, letrp, b, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, dE.
29 de janeiro dé 1940 (Código de Minas); decreta,
Art. 1.° Ficp autorizado o cidadão brasileiro Mário dos Reis Meira a
pesquisar mica numa área 'de vinte e cinco hectares (25 ha), situada no
imóvel denominado Graciosa, distrito e município de JY!acarani, do Estado da
Bahia,, e delimitada por um quadrado de quinhentos metros (500 m) de.lado,
tendo um vértice a seiscentos metros (600m), rumo cinqü;:mta e três graus
nordeste , ( 53° NE) magnético, da foz do córrego do Serra, afluente do rio
Meiquinique, e os lados que partem dêsse vértice com rumos cinqüenta e
três graus nordeste (53° NE) e trinta e sete graus sudeste (37° SE) m~g
néticos.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa qUe será uma via autêntica
déste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do IVO
nistério da Agricultura.
Art. 4.0 Revoga'm-se as ·disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.109 -

DE

19 DE JULHO DE 1944

Autoriza o Cidadão brasileiro João Inácio da Cruz a pesquisar quartzo e
associa'do3 no município de Di&nantina, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República,! ·u..sando da atribuição' que lhe confere o ar
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos tênnos do Decreto-lei n.o 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta,
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João ·Inácio da Cruz ~
pesquisar quartzo e assocbdos numa área de trinta hectares (30 ha) situada
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no local denominado Morro do Valu, no distrito de São João da Chapadij:,
município de Diamantina, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um
retângulo que tem um vértice a trezentos e trinta e cinco· metros (335m) no
rumo magnético quarenta e cinco graus e trinta minutos noroeste ( 45° 30' NW)
'da confluência dos córregos Caeté~lVIírim e dos ]Viacacos e os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimento&
e rumos magnéticos: seiscentos ·rnétros (600 m), quarenta e dois gruas e trinta
minutos noroeste (42° · 30' NW); quinhentos metros (500 m), quarenta e
sete graus e trinta minutos nordeste (47° 30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorg'ada nos têrmos ~stabelecidos no Código\ de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquis.9. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da ProduÇão Mineral do Mi·
nisté:r.i.o da Agricultura,

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, .19 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolcnio Salles.

DECRETO N. 0 16.110 -

DE 19 DE JULHO DE 1944

Autoâza o cidadão brasileiro Octavio Monteiro Reis a pesquisa< carvão minecBl
no município de Tieté do Estado de São Paulo

O P1·esidente da República, usando da .::tribuição -que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos iêrmos do .Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta,
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Octavio Monteiro Reis a
pesquisar carvão mineral numa área de mil hectares ( 1. 000 ha) situada noS
distritos de Tieté e Cerquilho, município de Tieté do Estado de São Paulo,
e delimitada por um retângulo que tem. um vértice coincidindo com o marco
quilométrico cedo e citent~ e sete (Km. 187) da rodovia Tieté-Cerquilho e
os lados qu8 convergem no vérÜce considerado. têm, a partir dêle, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: cinco, mil metros (5.000 m) cinqüenta e
três graus cinqüenta minutos nordeste (53° 50' NE), dois mil metros
(2.000 m) trinta e seis graus dez minutos noroeste (36° lO' NW)-.
Art. 2.0 Esta autorizaç5.o é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Miilas .
Art. 3.0 o' título da autorização cÍe pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagmá a t9xa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do
Ministério d8 Agficultura.
~
Art. 4. 0 _Revàgam~se /as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,. 19 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 de.
República.
GETULIO V Al~GAS.

Apolonio Sales.

169

ATOS DO PODEU EXECUTIVO

DECRETO N.O 16.111:---DE 19 DE JULHO DE

1~44

Autoriza o cidadií.o brasileh·o Carlos Pessoa de Melo a pesquisar mármore e
associados, nos municípios de Pilar e Itabniana, 'do Estado da Paraíba, e no
município de .També, do Estado de Pernambuco.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Consti,tuição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, -ie 2~
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos Pessoa de Melo a
pesquisar mármore e associados numa área de trezentos e .cinqüenta hectares
(350 ha), situq.da nos locais denominados Quebec- e Gaspar Alves, nos distritos de Serrinha e Itabaiana, municípios de·. Pilar e Itabaiana, do Estado da
Paraíba, e no distrito de CamUtanga, municÍpio de També, do Estado de Pernambuco, e delimitada por um retângulo que tein um vértice a setecento:- e
sessenta e cinco metro's__ ( 765 m)- no., rumo magnético oitenta e quatro g:aus
noroeste (84° NW) do canto noroeste (NW) do forno de cal existente na
propriedade Quebec da firma Pessoa de IV!elo & Comp. e os 'lados que Convergem no vértice considerado, têm, a partir dêle, os seguintes comprime:ttos
e rumos magnéticos: três mire quinhentos metros (3.500 m), sessenta graus
nordeste ,(60° NE), e mil metros (1.000 m) trinta graus sudeste (30° SE).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorizasão

é

outorgada ·nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil e-quinhentos cruzeiros (Cr$ 3.500,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento d~ Produção Mit1eral
do Ministério da 'Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as. disposiç.ões em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 1.23.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0

16.112-DE 19 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo de Oliveira Santos- a pesquisar pedras
coradas, mica e associados no município de Gw:mhiíes, do EstadO de Minas
Gerais.
O Pr.esidente da República, · US8.:ndo da atri.buiç3o que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e no.s têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro d0 1940 CCódigo de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Osvaldo de Oliveira Santos
a pesquisar- pedras corad2s, mica e 2ssociados numa área de treze hectl'!.res
( 13 ha), situada no ltigm denominadO Sofocó, distrito de Dores de Guar.hães
do município de Guanhães, do Estado de Minas Gerais e delimitada por
um retângulo te!1do um· vértice a, duzentos e scte:c.ta e cinco rrietros (275 m),
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rumo trinta e seis graus sudoeste (36° SVl) magnético, da conflu&ncia . dos
córregos Ruim e Bam_burrai e os lados que partem dêsse v~rtiCe com quatrocentos e quarenta riletros (44·0 m), rumo trinta e oito gra.us sudoeste (38° SW)
magnético; .duzentoS e noventa e cinco metros (295 m), e rumo cinqüenta e
dois graus noweste (52° NW) magnético,
Art. 2.0 Esta
Código de. Minas.

autorização

é outorgada nos 1:-êrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização .de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzetros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da-~ ProduçE.o 1-/iineral do M!nistério da Agdcultura,
Art, 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro,i 19 de julho de 1944, 123.0
da República .

da Independência e 56. 0

GETULÍO VARGAS.

Apolonio Se.les.

DECRETo N.o 16.113-nE 19 DE JUL!-ro DE 1944
Autoriza a' et1Jp:-êsa de mineracão Irmãos Peccicacco a pesquisar feldspato e
associados no tmzriicípio ~de São Paulo, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usm!do da atribuiç.§.o que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmcs do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 19,40 (Código de_ Minas), decrsta:

Art. 1.° Fica ~utorizada a e~prêsa de mineração Irmãos Peccicacco a
pesquisar feldspato e associados numa área de seis hectares ( 6 ha), encravada
no local denominado Sítio Botnquara, na zona de Perus, no distrito e_ muni~
c;ípio de São Paulo do Estado de São Paulo, e delimitada por, um retângulo
que tem um vérticE( na confluência dos córregos Palmeira·s e Cachoeiras; e os.
laàcs que convergem no vértice considerado têr!1, a partir dêle, os seguit!tes
comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos metros (200 m), trinta gtaus
nordeste (30° NE); trezentos metros (300 m), sessenta graus noroeste
(60° NW).
Art. 2.0 Esta
Código de -Minas.

autorização

é outorgada nos tê1·mos estabelecido::; no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via au-l:êntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições erri contrário.

Rio de J anei;ro, 19- de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0 16.114-DE 19,DE JULHO DE 1944Aui"odza o cid:~_dão brasi.Jciw 0:-estes Colombo Gi2nett-i a pesquisar minério de
fen:o nO município de HoFa Lima, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribui.ção que lhe confe>e o
art. 7·~, letra a da Constitui:;:ão e ncs têrmos do Dec~:eto-lei n. 0 1.935, de 29
de ja::1eiro de 1940 (Código de Minss), cl~creta:
A:rt. 1.° Fica .::uto:rizado o -cidadão b::asileiro Or-estes Colombo Gianetti
a pésqui.sar minério de ferro numa área de cel":l he::tares (100 ha), situada
na Fazenda da Águ.a Limpa no distrito de Rio Acima, mu!licípio de Nova
Lima, do Estado de Minas Gcl·ais, e delimitad9. por um polígono retilíneo irregular que ten:. um vértice a novecentos metros (900 m) no rumo magnético
setenta e sete graus nordz:ste ( 77°. NE) do canto sudeste (SE) _da sede da
Fazenda do Rosnlino, e os lados a partir do vértice considerado, com os segutÓtes
comprimentos e turnos magn§ticos: duzaatos e cinqüenta metros (250 m).
leste (E); SGtecentos e sessa:.-._ta e sete metros (767 m), Eessenta gral.!s r,or~
deste ( 60° NE); quat1·ocentos e quarenta metros ( 440 m), quinze graus noroeste ( 15° NW); cento e trinta metros ( 130 m) cin.qüenta graus noroeste
(50° NW); oitocentos e quinze metros (815 m), vinte graus noroeste (20°
N"W'); seí:é:entos e dois me1:ros (702 m), quarenta e um gnms' sudoeste (41°
SW); mil cento e trinta tiletro~ (1.130 m), dois graus sudeste (2° SE).
Art. 2.0 Estt:~
Código de Minas.

autorização

8

outorgada

nos

têrmos

estabe!eddos

no

Art. 3. 0 O título da autorizaôí.o de pesquisa, que se-:·á v:ma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e será transcrito
no livro próprio da Divisão d~ Fomento ds Produção Mineral do _Miniiotério
da Agricultura,.
Art, 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944·, 123.0
da República.

da

Ind~penclência

e 56.0

GETULIO VARGAS.

Apolo-nio Sales.

DECRETO N. 0 16, 115- DE 19

DE

JUL:E-!0

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Mç_nu.el da Rosa Fial!w a pe5quisa; mica e
ciados no município de Miradouro, do Esta.do de Niin<1s Gemis

<:~sso~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a cla ConstituiÇão e nos têrmos do Decreto~Iei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mims), decreta:

Art. 1.° Fica 8utorizado o cidadão bntsileiro IVIanuel da Rosa Fialho
a pe::;Quisar mica e associados numa área d2 seis h~ctares (6 ha), situada na
Fazenda Pai Inácio, distrito e munidp(o d~ Mi:tadouro do Estado de 1\/.Enas
Gerais e delimi~:ada por um retângulo tendo um v&rtice a seiscentos e quarenta e cinco metros (645 rn) rumo cinqüsnta e deis graus doze -minUtos :~ar
deste (52°12' NE) magnético àa fóz do córrego Manuel Pedro afluente do

Á'l'OS DO PODER EXECUTIVO

ribeirão Pai Inácio e os lados que'~ partem, dêsse vértice com trezentos metros
(300 m) I} rumo cinqüent~ e quatr-o gmus- noroeste (54° NW) magnétic-o,
duzentos metros (200 m), e rumo trinta e ,seis graus nordeste (36° NE),
magnético.

Ari. 2.0 Esta : autorizaç-ão
C6digo de Minas.

é

o,utorgada

nos . têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
àêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro .própr-io da Divisão de Fomento da Produção Mineral 'do Ministério da ,Agricultura.
Art. 4.0

de~

Revogam. 7se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 ele julho de 1944, 123.0 da IndependênCia e 56.0
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO 'N.0 16.116- DE 19 DE JULHO .DE 1944

Autól"Íza o cidadão brasileim Ernesto ]IÍ.lio Heg,ner, a pesquisar quartzo e associados no muiliCÍpio de Novo Cruzeiro, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constitui cão e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 935, de ~9
de jsneiro de 1940 (Código -de r.•iinas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasile~ro Ernesto Júlio Heguer a
pesquisar quartzo e associados numa área de nove hectares e qua:renta e três
ilres (9.43 ha), situada no çiistrito de Itaipé do município de Novo Cruze~ro,
do Estado de Minas Gel-ais e delimitada por um quadrilátero que tém um
vértice na coníluência dos córregos da Rinchona e do Pcntalete e cujos lados,
a partil· dêsse vértice, tê:n os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
cento e noventa e quatro metros (194m), setenta e dois graus sudeste (72° SE);
oitocentos e quarenta e dois metros e vinte centímetros ( 84;2,20 m), sessentc~ e
quatro graus e tdnta minutos sudoeste ( 64°3Q' SW); cento e \dez metros
(110m), cinqüenta e dois graus noroeste (52° NW); setecentos e cinqüenta e
quatro metr-cs e sessenta centímetros (754,60 m), sessenta e um graus e vinte
e dois minutos nordeste (61° 22' NE).

Art. 2.0 Esta
Código de Miw!s'.

autorização

é

outorgada

nos

tê:rmos

estab'3lecidos

no

Art. 3.0 O título da 2.utorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezento~ cruzeirOs (Cr$ 300,00) e ::,erá transcrito no !iv:ro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis-·
tério da Agricultura,
Art. 4,0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 19 de jl,zlho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO

~.0

16', 117 -DE 19

DE

JULHO

DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Olga Freire Leite e Oiticica a pesquisar minério de
manganês ~ associados no município de Ouro Preto, do Estado de Minas
Gerais.
O. Presidente da Repúbl:i.ca, usando. da atribuição ·que lhe confere· o
art. 74, letra a da ConstitUição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, ·~e 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta: '
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Olga Freire Leite e Óiticir:a,
a ·pesquisar minério de manganês e associados numa área de duzentos e cinqütmta e qwüro hectares e quarenta e três ares (254,43 ha), situada no lugar denominado Alto da Canela, distrito de Antônio Pereira do municíPio de Ouro
Preto, do Estado de 1'/Iinas Gerais e delimitada por um hexágono que tem
um vértice a seiscentos e sete metros (607 ~m) rumo cinqüenta e· dois graus
e quarenta e um minutos nordeste (52°41' NE), da. confluência: dos Córl·,~gos
Macaco e Mata-Mata e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rurnos: mil quatrocentos 8 treze metros ( 1.413 m) e sesse-nta
e quatro graus quarenta e cinco minutos noroeste ( 64°45' NW), noveceutos
e oitenta e quatro metros ( 984 m), e quinze graus dez minutos sudoeste
(15°10' SV>l), setecentos e trinta e oito t:netrcs (738 m), e sessenta e qU:·ltro
graus quarenta e cinco minutos sudeste ( 64°45' SE), mil. setecentos e cinqüenta e seis metros ( 1. 756 m) e quinze graus dez minutos sudoeste ( 15'·'10'
SW), seiscentos e setenta e cinco metros (675 m), e sessenta e quatro ~r<~US
quarenta e cinco minutos sudeste ( 64°45' SE), doi:i. mil ~etecentós e qua:rentà.
metros (2.74.0 m) e quinze graus dez minutos nordeste (15°10' NE),
Art. 2.0 Esta
Código de Minas,

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste de"creto, pagará a tnxa de dois rqil quinhentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 2.550,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4P

Revo&am-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0
da República.

da Independência a 56.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 16.118- :DE 19

DE

JU.LHO

DE

1944

Autoriza. o cidadiio b::asileiro Salvador Pdolli Júnior a. pesquisar mmena de
manganês e associados-no município de D. Silvédo, do Estado de Iviinas
Gerais.
O Presidente da República, US8.nclo da atribuição q1,1e lhe confere ó
art. 74, letra a da Constituiç.?o e nos têrmos do Decreto-lei ·n.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Salvador Prio11i ]Ú':Üor
a pesquisar mmeno de manganês e associados numa área de cento e quarn,ta
e oito hectares (148 ha), sitm.da no local denominado Fazenda Volta F-:-ia,

174

ATOS DO PODER EXECU'l'IVO

d_istrito de Sem Peixe, município de D, Silvério, do Estado de· Minas Gerais,
e delimitada por um polígono mistilíneo tendo um dos· seus vértices na margem
cl.ireita do rio Sem Peixe a setecentos e cinqüenta metros (750 m) no rumo
magnético sessenta graus sudoe'ste (60° SW) da confluência do córrego ·do
Moinho com o rio Sem Peixe, e os lados retilíneos, a partir· do vértice considerado, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e oitenta
metros (680 m); quarenta· e três graus noroeste (43° NVV); quinhentos e vinte
metros (520 m), dezenove graus no•oeste (19° NW); duzento:> e vinte metros
(220 m), cinqüenta e nove graus sudoeste (59° SW); t:.-ezentos metros
(300m), trinta e um graus nqroeste (31° NW); mil m~tros (1.000 m),·cinqüenta e nove gr3.us nordeste ( 59° NE), o lado curvilíneo é representado peia
margem direita do córrego do Moinho desde a extremidade do último lado
retilín~o, desCJ:ito, até a sua confluência com o R:io Scim Peixe, e, a margem
direita do rio Sem Peix·e no trêcho compreendido e:Íltre sua confluência com
o córrego do Moinho e o vértice de partida.
Art. 2.0 Ests
Código de Minas.

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O titulo da auto1'izaç5.o de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a ta:::.a de mil quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$
1.480,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fom~nto da 'Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de. Janeiro, 19 de· julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolotzio Sales.

DECRETO N.0 16. 119- DE 19 iJE JULHO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Maria Dolore.'> da Maia V:idigal a pesquisar quartzo
no md.rJdpio de Diamantina, do Estado de Min:;:;.s Gerais
O Presidente da Repúblic<~, usando da atribuição que lhe confere G
art. 74. letra a da Constituiç'ão e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz2da a cidadã brasileira 'IVÍaria Do1ores da I...Iata
Vidigal a pesquisar quartzo numa "área de trinta hectares (30 ha), situada no
lugar denominado Campo de Matem, distrito~ de Extração, município de Dia·
mantina, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retâ,ngulo
que tem um vértice a duzentos e vinte e cinco metros (225 m) no ramo
magnético cinqüenta e oito graus nordeste (58° NE) da conftuência dos
cór;egos Junta~Junta e Cur:ralinho e os -iados, convérgentes nesse ,vértice, e a
partir dêle, com cs seguintes· comprimentos e ru::nos magnéticos: mil metros
( 1. 000 m) quarenta graus trinta ffiinutos nordeste ( 4·0°30' . NE) ,, trezentos
metros (300 m) quarenta e nove graus trinta minutos.-sudeste (49°30' SE).
Art. 2. 0 Esta
Código de Minas.

autoriz&ção

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidus

na
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruze1ros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revoga,m-se as 9isposlçôes em contráriO.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Sale3.

DECRETO N.O

16.120~DE

19 DE_ JULHO DE 1944

Auto:tiza o cidadão brasileim Alexandre Siciliano Júnior, a pesquisar calcáreo,
argilitp, e associadós no município de Capão Bonito, do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando _da atribuição que lhe confere o
a:rt. 74, let~a a àa Constituição e nos têrÍnos ào Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 . Fica autorizado o cidadão brasileiro Alexandre Siciliano Júnior
a pesquisar calcáreo, a:rgilito e associados numa área de quatroceritos e quare:1ta
e três hectares, trinta e quatro ares e trinta
sete centiares (443,3437 ha),
situada no distrito e munidpio de Ca:pão Bonito, do Estado de. São ·Paulo e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a quinheutos e vin;::e e
cinco met;·os {525 m), rumo d.nqüenta e cinco graus sudoeste (55° SVY) da
fóz do córrego Formigas, 2-fluente do ribeirão Salto e cujos lados, a p:1rtir
dêsse vértice,_ têm os seguintes comprimentos e rumos: mil e trezentos motms
(1._300 m), oitenta graus sudeste (80° SE); mil novecentos· e cinqüenta fnctr-os
(1.950 m), dez -graus nordeste (10° NE); mil e ti-ezentcs metros (1.300 m),
oitenta graus noroeste (80° NW); setecento's e noventa metros .(790 m), rlez
graus sudoeSte (10°SW); mil quinhentos e quarenta e· cinco metros· (1.545 m),
sessenta e seis grauS noroeste (66° NW); mÜ cento e vinte e cinco metros
(1.125 m), vinte e quatro graus sUdoeste (24° SW); mil oitocentos ·e trinta
metTos ( 1. 830 m), sessenta e s_eis graus sudeste ( 66° SE) .

e

Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autoriZação

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O tí~ulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decréto, pagará a taxa de quatro mil quatrocentos e quarenta cruzcuos
(Cr$ 4. 440,00) ;· e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se ;:ts disposições. em contrário.

Rio ·de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0 16.121- DE 19

DE JULHO DE

1944

Autoâz·a o cidadão b!af!ileiro Luiz J:lonold Reis a pesquisar carvão mineral no
município de Tietê, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra -a da Constituição e nos têrm'os do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Honold Reis a pesquisar carvão mineral em terrenor:: situados no distrito de Cerquilho, munidpio
de Tietê, do Estado_ de São PrtUlo, numa área de mil hectares (LOOO ha), delimitada por um retàngulo que tem um vértice no marco do quilômetro c~mto
e oitenta t:. sete (Km 187) da Estrada de Rodagem Tatui-Tietê e os lados
que partem dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinco
mil metros (5.000 m), sessenta e seis graus nordeste (66° NE); dois mil me~
tros (2.000 m), vinte e qtBtro graus sudeSte '(24° SE).
Art. 2.0 E>;ta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autor~zação de pesquisa, que será urna via autêntic8
dêste d2creto, pagará a taxa de cinco mil" cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de F9mento da Pr,odução Mineraf do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrádo.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Anolonio Sales.

DECRE'l'O N. 0 16,122

~ DE

19 DE JULHO DE 1944.

Autoriza o· cidadão brasileiro José Gentil Neto a pesquisa< dié:.mante e carbonado
no município de_ Ma.;abá, do Estado do Pará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da C.mstituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de. janeiro de 1940 (Código de J:víinas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Gentil Neto a pesquisar diamante e carbonado numa área de doze hectares oitenta ares e doze
centiares (12,8012 ha), situada no lugar denominado Céu Azul, no Canal
Capitariquara, distrito de Jacundá, município de Marabá, do Estado do PBrá,
e delimitada por um qu:ô!driláiero que tem um .vértice a sete mil e setecentos
metros (7, 700 m) rumo um grau noroeste ( 1° NW) magnético; da _,fóz do Tio
J acundá, afluente do rio Tocantins, e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm
os, seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros (800 m)
vinte e quatro graus quarenta ·minutos ;Jo-rdeste (24°40' NE), cento e setenta
e cinco metros (175m) sessenta e cinco graus vinte minutos noroeste (65°20~
N\V), seiscentos e sessenta e três metros (663 m) vinte e quatro graus quarenta minutos sudoesté (24°40' SW), duzentos e vinte metros (220 m) vinte
e sete groos cinqüénta minutos sudeste (27°50' SE),
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Art. 2.0 Esta
Código de Minas .

autorizC~ção

· é

outorgada

nos

têrmos

estabelecido':>

no

Art. 3.0 O título da autodzação de p0squisa, que se!"á. uma via autêlltica
dêste decreto, p<l.gará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será tnmscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do lVlinistério da Agricultura.
Art. 4, 0

Revogam-se as disposiçõeS: em cmltrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de ·1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16. 123- DE 19

DE JULHO DE 1944

Autoriza. a emprêsa. de mineração· l:rmãor; Peccicacco a pesquisar• caui'im e associados nc município de São Paulo, do Estado de São Paulo
O Presidente da República,· usan·do d~ atribuição que lhe confere o
art. 74, letJ;a a da Constituiç~o e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, d~ 29
de janeiro de 1940 (Código ·de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bra'sileiro JOsé Gentil Neto a pes-.
quisar caulim 8 associadoS t'!Uma área de setenta e seis hectares e cinqüenta
ares (76,50 ha), situs.da no imóvel denominado Sítio da Fazendinha, no distrito -de Perus, município de S8.o Paulo, do Estado de São Paulo, e delimitada
por um polígono que tem um vértice no ponto de bifUrcamento da Estrada
l'VIunicipal.que passa pela Esteção de Perus, com a Estrada de Campinas, e os
lados, a partir do vértice considerado, com os seguintes compriro:Hmtos e rumos
verdadeiros: seiscentos metros (600 m) setenta e três graus dez minutos núroeste ( 73° 10' NVV), mil e cem metros ( 1. 100 m) dezesseis graus cinqüenta
minutos nordeste (16°50' NE), seiscentos metros (600 m) setenta e três g1sus
dez minutos sudeste (73°10' SE), duzentos e cinqüenta metros (250 m) de1.esseis graus cinqüenta miuutos sudoeste (16°50' SW),. cento e setenta e CÜICO
metros (1,75 m) setenta e tiês graus dez minutos sudeste (73°10' SE), '!leiscentos metros (600 m) dezesseis gra'us cinqüenta minutos sudoeste (16''50'
SW), cento e setenta e cinco metros ( 175 m) setenta e três graus dez minutos
noroeste (73° 10' NW), "duzentos. e cinqüenta metros (250m) dezesseis liraus
cinqilenta minutos sudoeste (-16°50' SW).
Art. 2. 0 Esta autorizar.ão é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
~
'
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut&ntic8
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e setenta cruzeiros (CrS 770/JO)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção :rv!iueral
do Ministé1·io da Agricultm~.
'
Art. 4. 0 H.evogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 12'3.0 da IJ.?.dependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apo]onio Sales.
Cal. de Leis- Vol. VI

F. 12
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DECRETO N, 0 16.124-DE 19

DE JULHO DE "19~-4

Autoriza o cidadão br'asileiro Renato· Petrocchi a pesquisar calcáreo do1omitico
no município de Carnboriú, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe .confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),. decreta:
.
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Renato Petrocchi a pes-quisar cal:::árec doloil!Íí:ico numa área de quinze hecta::-es trinta e três ares
~~.setenta e três centiares ( 15,3373 ha), situada no lugar denominado Bich:úra,
-distrito e munidpio de Camboriú, do Es'.:ado de SaLJta Catarina, delimitada
!J.')OT um paralelogramo tendo um vértice a trezentos e dez metros (310 'm),
:rumo setenta e dois g<aus sudoeste (72° SVV) magnético, ó. confluência dos
córregos da Bicheira e do Engenho, e os lados, que partem dêsse vértice, ':om
quatrocentos e quarenta metros ( 440 m), rumo vinte e sete graus trinta rr:dnutos
sudeste (27°30' SE) lnagnético, e trezentas e cinqi.ienta e dois n1etros (352 m)
rumo cinqüenta c cinco g.-aus sudoeste U~S 0 SW) magnético.
Art. 2. 0 Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos t&rmos estebelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via m.lt&ntic<l
.dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeuos (Cr$ 300,00) e será transR
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mirüstério da Agricultura ,
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0
da República.

d'l Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16.125-DE 19

DE'JULP.O DE

1944

Autodza o cidadáo braôleh:'o Antônio Armindo da Silv:~ a pesquisar minério
de ouro, ca~,~iterita e associados no município de Sã.o ]oã.o del Rei, do
Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da at~i'ibuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1.985, de 29
de jcmziro de 1940 (Código de !1-!Hnas), decreta:
Art. L°

Fica autorizado o cidadão brasileiro Àntônio Armind.o da S\lva

-a pe!::quisar minério de ouro, cassiterita e associados numa área de duzen!:cs e

cinco hectares e vinte e dois ares (205,22 ha), situ2da no lugar· denomin3do
Sítio do Retiro Snudoso, distrito d8 Sant8 Rita do Rio Abaixo, município de
São J oâo del Rei, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice na confluênci3 do ribeirão do Furdão
l:la rio das l\'lortes e cujos lados, a partii' dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e sessenta metros ( 1. 060 m), sesseuta
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e sete graus trinta minutos sudoeste (67°30' SW); mil duzentos ·e treze mf'tros
(1.213 m), trinta e um graus trinta minutos noroeste (31°30' NW); mil <.::tlnto
e sessenta metros ( 1. 160 m), cinco graus no:rdeste (5° NE); mil metros
( 1. 000 m), setenta e oito graus sudeste ( 73° SE); quinhentos e sessenta metros
(560 m), doze gmus sudoeste (12° SW); mil CentO e quarenta mel-ros
(1.140 m), trinta e nove graus trinta minutos sudeste (39°30' SE); cento e
sessenta e oito metros ( 168 m), trinta e um gra.us trinta minutos ~;udoeste
(31°30' SW).
Art. 2.0 ·Esta
Código de Minas.

autorização

é cutor-gada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autori.z:ação de pesquisa, que será uma. via autê,1tica
dêste decreto,' pagará a taxa de dois mil e sessenta cruzeiros (CrS 2.060,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mir>_eral
do Ministério d~ A_gricultura,
Art. 4.0

Revogam-se as disposiÇões em contrário,

Rio de J:::neiro, 19 de ju!ho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16.126 -

DE

20·

DE

JULHO

DE.

1944

Cria. função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumení.rio-mensalista do
Estabelecimento de Subsistência Militar da. 7.8 Reéião Niilitar, do Mifl.istério da Guerr~, e dá outras Providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 3rtigo 74, letra a, da Constituiçãp, decreta:
Art. 1.0 Fica criz.da, na Tabela Numérica Ordinár-ia de Extranumerário·
mensalista do Estabeleciment-o de Subsistência Militar da 7!-'- Região Militar,
da Subdiretoria de Sub0istênda do Exército, da Diretoria de Intendência do
E):ército, do Ministério da ·Guerra, uma função de mestre, referência XVI.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste~~.Decreto correrá,
no presente ex,ercício, à conta do destaque da parcela de Cr$ 14.400,00 (quotorze mil e quatrocentos cruzeiros) da Verba 1 - Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário,_ Subconsignação 08 Novas admissões etc., Anexo
n. 0 17 - Ministério da Guerra, do Orçamento,Geral da República para 1944.
Art. 3.0

Êste Dec!·eto entrará em vigor na d<!.ta de sus. publicm_;ão.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 1944, 123.0 da IndependênCia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Ewico G. Dutra.
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DECRETO N. 0 16.127 -

DE

20 DE jULHO DE 1944

Exclui do re{j,ime de liquidação as fi:rrras que menciona e dá outras
providências
O Preddente d2 República, usando c;l.a atdbuiçã·o que lhe confen=~ o artigo 74, le-::ra 'a, da Constituiçã9, e tendo em vista o dispasto nos arts. 4. 0

e 7.0 do Decreto-hi n. 0 4.307, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.0 , parágrafo único, do Dccreto.-lei n.0 5.661, cle 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.° Ficam· exclulclas d;o regime de liquidação a que se referem os
Decietos ns.O 13.560, de 1 de outubro de 1943, e 14·. 952, de 7 de março
de 1944, as firmas Bromberg . & Com'p. e Iv%quinas Brom.berg Ltda., com
sedes na cidade de São P:aulo, cessando as atribuições dos respectivos liquidantzs.
Art. 2.0 ftste Dacreto entrará em vi.gor na data de. sua publicação,
Art. 3,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio cle Janeiro, 20 de julho de' 1944, 123. 0 da. Independ@ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VAE:GAS.

l?aulo Lit'a.
DECRETO N. 0 16.128 -

DE

20 DE JULHO DE 1944

Autoriza ]en ]ules Bernatd Verelst, de nacionalidade belga, a adquirir fração
ideal do domínio útil de terreno de mal'inha, · que menciona, situado no
Distrito Federal·
O Fn~sidente da R.epública, usarido da atribuição que -lhe confere o artigo 74, letra a, da Consti.tuição, e tendo em vista o disposto na letra b do
art. 18 do Decreto-lei n. 0 3.438, de 17 de julho de 1941, e nO § 1. 0 do
art. 24 do mesmo Decreto-lei, combinado com o art. 6.0 'do Decreto-lei
n. 0 5, 666, de 15 de julho de 1943, d'ecreta:
Artigo único. Fica Jan Jules Ben~ard Verelst, de nacionalidade belga,
autorizado a adquirir ao espólio dO Dr. Ren8.t~ da Rocha Miranda uma
fração ideal do ciomí.nio útil do terreno de n1.arinha. que corresponder aos
apa.;:tnmentcs ns. 0 201 e 701, do Edifício Guatemoc, situado na Praia do
Flamengo n. 0 378, fregttesia da Glória, dá Capital Federal.

Rio de
República.

j aneiw,

20 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
GETDLIO VARGAS.

Paulo· Lira.
DECRETO N.0 16 .129 -

DE

20

DE JULHO DE,

1944

Cria função na Tabela Nwnérica de Extranume~á1'io-Met~.salista da Inspetoria
Geral de Iluminação, e dá outras providências
O Presidente da República, U.!:ando da atribui.Ção que. lhe confere o artigo 74, letra a, da: Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numénc:a de E:;tranumerário-Mensalista ·da Inspetoria Geral de Iluminação, uma ( l) função de Prático de
Engenharia,' referência XV.
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Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto no artigo anterior
correrá, neste exercício, à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação H
Pessoal E::tranumerário, s/ c. n. 0 08 Novas admissões para atender ao
desenvolvimento dos serviços; 04 Departamento de Administração, 06 Divisão do Pesso8.!, do yigente orçamento do l'V!inistério da Viação e Obras
Públicas (-At'!.exo n. 0 · 22 do .Decreto~ lei n.0 6. 143, de 29 de dezembro de
1943), mediante destaque da importância de seis mil e seiscentos cruzeiros
(Cc$ 6.600,00).
Art. 3.0 Êste Decreto entrará ·em vigor na data de sca publicação o
Art. 4. 0

Revogam~se

as disposições em contrário._

Rio de Jpneiro, 2'0 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúb~ica.
GzTUL!O VARGAS.

Pa.ulo Lira ..

DECRETO N. 0 16.130 -

DE 20 DE JULHO DE 1944

Aútoziza o Govêmo do Estado de São Paulo (Hospit-al de ]uqueri), a construir vma Iinhéi. de trammissão, sob a te-mão nominal de 11.000 Volts,
entre a estaçâ0 de Caiei-ras e o f]ospital de ]uqueti, bem como a instalar
um transion11«-dor abaixa.dor de tensão.
O Pra:.idnnte da República, us::1ndo da atribuição que lhe confere o
srt. 74, letra 2, da Comtituição e. nos têrmos do art. 5P do Decreto~Iei
n. 0 852, de 11 de novembro de 193,8,
Considercmdo que o ConSelho Nacional de Águas 'e Energic.• Elétrica
julgoU con.veniente deferir a mediá&, solicitada pela Dh·etoria. de Assistência
a Psicopatss, da Secretaria dos Negócios de Educa•ção e S2úde Pública do
Estado de São Prmlo, decreta:
AI.:t. 1.0 O G:ovêrno dó Estado de São Paulo, pela Diretoria· de Assis~
tSacb a Psicopatas, dó.· Secretaria d~s. Negócios de Educação e Saúde Públin~ Hospit81 de Juqued, fica autorizado <" construir uma linha de trans~
miso8o, sob n tensão nominal de .11.000 Volts, entre êsse'Hospital e a esta-ção
de Cni.eiras, ponto tennlnal ds. llnha cla "The São Paulo Trm::l\vay, Light and
Power Company, Liinited", onàe instala":Lá. um tr::msformador abaixador de
tensão, 44.000/11.0~0 Volts, da potência de 400 EVA.
§ 1.0 Es3a linha desti!1a~se a tn:.•nsportr,r um suprimento de energia elétrica a ser feito pela "Tre São Paulo Tramway, Light anda, Pow~ Company
Limited" 20 referido Hospital de Juqueri.
§ '2. 0 As condições 'dêsse suprimento, a data do seu início e as respecth($s
tarifas ser5o fhad:J-s por portaria do M~nistro da Agricultura, mediante proposta• da Divisão de Águas do Departamento Nacional' da Produção Mine~al.

Art. 2. 0 Sob pena. de caducidede da presenté ·autorização, o interessado
a:

obdga~se

I Registrar êste título na mencionada Divisão de Águas, dentro de
trinta (30) dias, a partir da d2lta da sua pub!icação.
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II Apresentar-lhe projeto, especificações e orçamento, a·ssim como
inicial: e cchduir as obras, nos prazos que forem determinados pelo Ministro
da Agricultun;.·.
Art. 3.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua pub1ic21ção.
R.io de J:meiro, 20 cle julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

PECRETO N. 0 16.131-DE 20 DE JULHO DE 1944
Autoriza a cidadã brasileira Adclina Zaffiro Ferreira Alves a pesquis<Jr acres
no mut2icípio de Cam~ssari, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer·e r.i
art. 74, letTa a da Constituição e nos· têrmos do Decreto-lei n.O 1, 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de I•/i:inas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizaçla a cidadã brasileira Adelina Zaffi!·o Ferreira Alves
a pesquisai' acres numa área de dezoito hectares (13 ha), situada na Fazenda
República, dktritc e ffiunicípio de Camassari, no Estado da Bahia, e assim
definida: delimitada por um retângulo tendo um vértice a cem metTos ( 100 m)
rumo vinte gr:;:us noroeste (20° NW) magnético do quilômetro dez mais quatrocentos e setenta mehoS (lO
470 m-) da rodovia acima ·referida e os la4os,
que partem dêsse vértice, CO!n seiscentos metros (600 m) e rumo leste (E)
magnético, trezentos metros (300 m) e rumo norj:e (N) magnético.
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas .
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquis8, que ~erá uma via autêntica
dêste decreto, pagará a tS:xa de trez2ntos cruzeiros (Cr$ 300,00) e se.-á transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministér-io da Agricultura.
Art. 4.0 Revógam-se as disposições em Contt·ário.

+

Rio de Janeiro, 20 de julho de 1944, 123.0 da Independê~cia e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16. 132- DE 20

DE JULHO DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Adelina ZaiHro Ferreira Alves a pesquisar argila
no município de Camaasari, do Estado da Bahia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Adelina Zaffiro Ferreira Alves
a pesquisar argila numa área de trinta hectares (30 ha), situada na Fazenda,
República, distrito e_ munidpio de Cemassari, do Estado da Bàhia, e assim
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definidç.: delimitada por um retângulo tendo um vértice a dois mil cento
e vinte' e cinco metros ( 2 . 125 m) rUmo oitenta e um graus sudoeste ( 81° SW)
magné~ico do quilômetro oito (km 8) da rodovia Dias D'Avila'-Monte Gordo.
e os lados, que partem dêsse vértice, com seiscentos metros ( 600 rn) e ru~o
sul (S) magnético, quinhentos metros (500 m) e rumo oeste (W) magnéticO.
Art. 2. 0 Esta
Código de Miuas .

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos

no

.A..rt. 3.0 , O título da autoriz2ção de pesquisa, que será um2 via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzéiros {Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Minêral do Ministério da Agricultura .
-

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J .::.neiro, 20 de julho de 1944, 123.0 da Iudependência e 56.o
da }(eP:ública.
GETULIO VARGAS.

Apolonlo Sales.

DECRETO N. 0 16.133- DE 20 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Oto Reginaldo Renaux a pesquisar calcáreo e assocb.dos na município de Brusque, Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74', -letra a da Constituição e nos _têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, ;:le 2.9
de janeiro de 194D (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Oto Reginaldo Renaux a
pesquis.ar calcáreo e asscci::l:dos numa área de quatorze hectares e oito ares
( 14·,08 ha), no lugar denomlnado R,ibeirão . do Ouro,. distrlto de Pôrto Franco,
município de B:rusque,· Estado de Santa Catarina, delimitada por um retângulo
tendo um vértice situado à clistâr:da de mil quatroce-ntos e quatro metros
(1.404 m), rumo verdadeiro oitenta e nove graus quare-r::ta minutos sudeste
( 89° 4·0' SE) da confluência do ribeirão Três com o db:?'irão do Ouro e os
lados concorrentes nesse vértic~ e a pal-tir do mesmo os s~guintes · comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e quarenta metros (44·0 m), dois
graus cinqüenta e cinco minutos noroeste (2° 55' NVV); trezentos e trinta
metros (330 m), oitenta e sete graus cinco minutos nordeste {87°05' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos r,o
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste dec:reto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será tram-~
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revog&m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 56.C~o

GETULIO VARGAS.

Apalonio Sales.
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16.134~DE

20 DE JULHO DE.1944

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Gonzaga de Souza a pesquisar quartzo e associados no município de Sobral, do Estado. do Ceará

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição ·e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.· 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Gonzaga de Souza
a pesquisar qu2.rtzo e associados, numa área de duzentos hectares (200 ha)
situada no lugar denominado Capceiras, distrito e município de Sobral, do
Estado do ceará, área essa delimitada Por um retângulo qUe tem um vértice
a duzentos e 1setenta meiTOS (270 m) nO rumo magnético qua:renta e dois
graus sudeste ( 42° SE) da confluência do braço do Trapiá no riacho do 'l"fapiá
'e cujos lados, convergentes nesse vértice,' têm os seguintes comprimentos e
rumos magrtéticos: dois mil metros (2 .000 m)· trinta e quatro graus nordeste
(34° NE), mil metr~s (1.000 m) cinqüenta e seis graus noroeste (56° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é· outorgada nos têrmos estabeleddOs no
Código de Minas.
Arf. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará. a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.Q Revog0m~se as disposições em contrário.

Rio -de Janeiro, 20 de julho de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

Apolotâo Sales.

DECRETO N.O

16.135~DE

20 r:iE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Batista de Rezende a pesquisar ouro, cassiterita e associados no município de Prados, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, mando da. atribuição que lhe confere . o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Cód~go de Minas), decreta:
Art, 1P Fica 2utorizado o cidadão brasileiro João Batif.:ta de Rezende a
pesquisar curo, cassiterita e associados numa área de setenta e seis hectares
quarenta e nove ares e sessenta e um centiares .(76,4961 ha), situada no
lugar denominado Cascalho P_reto, distrito de Çoroas, município de Prados,
do Estado dB Minas Gen!is, área essa delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a dois mil e dez metrcs (2 .010 m) no rmno magnético
cinqüenta e seis graus no:roeste (56° NW) d:1 ponte da rodovia l:?.ezende CostaSão FranciSco Xavier sôbre o ribeirão dos Piilheiros e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos
e vinte e seis metros (626 m) cinqüenta e um graus trinta. minutos sudoeste
~51°30' SW), duzentos e oitenta e três metros (283 m) trinta e oito graus
noroeste (38° NV!), quatrocentos e setenta e seis m0tros (476 m) dezoito
graus noroeste ( 18° NW), quinhentos e cinqi.lenta metros. (550 m) setenta e
nove graus quinze minutos nordeste (79°15 NE), seiscentos e· dez metros
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(610 m) vinte e cinco grs.us quinze minutos nordeste (25°15' NE), duzentos
e sesse~ta metros '(260 m) quarenta e, seis graus nordeste (46° NE), quatro~
centos e cinqüenta metros (450 m) dezessete ·gn:;.us sudeste (17° S~), centO
e novznta metros (190m) setenta e sete.graus nord_este (77° NE), nov 2 ~
centos e dez _metros (910 m) trinta e cinco graus trinta minutos sudoestB
(35°30' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outo!'gada nos têrmos estabelecidos no
Código de MiP..as.
Art. 3.0 O título da autorl.zação de pesquisa, que será uma via· autBntit:a•
.dêste _ de.::::reto, pagará a ta!W de setecentos e setenta cruzeiros (Cr$ 770,00)
e. será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomentp da Produção Mineral
<lo Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposiçõe~ em contrário.
Rio de 1 Janeiro, 20 de julho de 1944, 123.0 da lndepi:mdência e 56.o
da República
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 16.136- DE 20

DE

JULHO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Othorgamin Glória Alfenas ;;: pesquisar mica e asso~
dados~ no município de Senador Firmino, do Estado de A1inas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição lque lhe confere' o
art. 74, letra a da Comtituiçâ<:"l e nos têrmos do Decrei:o-lei 'n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Min2s), ded·eta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro ·Othorgamin Glória Alfenas
a_ peóOquisar mica E! associados, numa área de onze hectaies e oitenta ares
~ 11,80 ha), situada no local denominado Fazenda Malacach8ta, no distrito de
Braz Pires, município de Senador Firmino, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um polígono irregular tendo um vértice a cento e oito metros
(108 m) no rumo 'magnético setenta graus no!'oeste (70° NW) da confluência
dos córregos das Palmeiras e da Malacacheta, e os lados, a partir do vértice
considerado, os seguiutes comprimentos e rumos msgnéticos: trezentos e um
metros (301 m) onze gmus sudoesté ( 11° S\V)', trezentos e setenta e: cinco
ffiet~os (375 m) cillco graus· trinta minutos sudeste (5°30' SE), cento e trinta
e dois metros (132 m) sessenta e oito graus norde:ste (68° NE), seiscentos
-e três metros (603 m) nove grc.us trintá minutos nordeste (1,J030' NE), duzentos
metros (200 m) oitenta e dois graus noroeste (82° NVn.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Min8.s.
Art. 3.0 O título d::~ auto:dzação de pesquisa, -que será uma via alltÊintu~.,.
dêste dec;:-eto, pagará a tax9. de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans~
crito no livro próprio da Divisão d-e. Fomento da Produção'-Mineral do Minis·
tério· âa AgricUltura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições. em contrário.
Rio de Janeiro, 20 dz julho de 1944, 123.0
da República.

da Independêncià e 56.0

Apolonio Sales.
GETULIO VARGAS.
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DECRETO N.0 lG .137- DE 20

DE

JULHO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro R:?..imundo Pereit·a Neves a pesquisar minérios de
ferro no muriicípio de Itamara.ndiba, do Estado de Minas Gerais

O Presidt:mte da República, usando da atúbuiç5o que lhe confe:re o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0

Fica autorizado o cidadão brasileiro Raimundo Pereira Neves

a pesquisar minérios de ferro numa área de cem hectares (100 ha), situada na
Fazen!:la Boa Vista, distrito e município de Itamarandiba,· do Estado de Minas
Gerais e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a quatrocentos e
sessenta metros (4ó0 m), rumo oitenta e nove graus nordeste (89° NE) magnético da foz do córrego da Boa Vista afluente do rio Itamarandiba do Campo
e os lados qm~ partem dêsse vértice com mil e trinta metros ( 1. 030 m) e rur.1o
trinta e nove graus. trinta minutos' sudeste (39°30' SE) magnético, mil metr~s·
(1.000 m) e rumo trinta e cinco graus sudoeste (35° SW) magnético.

Art. 2.0 E>.:ta
Cód:igo de Minas.

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autênti-ca
dêste decreto, pagará a taxa de mil cmzeiros (Cr$ 1.000,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio O.e Janeiro, 20 de julho de 1944, 123.0
da República.

da )ndependêncià e 56.0

GETULIO VARGAS.
Apolonio Sales.

DECRETO N.O 16.138- DE 20 DE JULHO DE 1944,

Autoriza o cid2.dâo bmsileiro José Augusto Gonçalves FerreinJ. a pesquiSE1r
calcáfeo 110 município de PJtangui, do Estado de Minas Gel·a;s

O Presidente da República, usando da 'atribuição que lhe confere u artigo 74,, let.-a .Q, da Constituiçiio, e nos t8rmo.:; do Decreto-lei n. 0 1. 985, d'-" 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decret:::.:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Augusto Gonçalves
Fe:-reirs- a p~:;;quisar ca-lcárzo numa área de oitenta hectares (80 ha) situada
na Fazenda Carumbé, distrito de Leandro Ferreira, município cle Pit~ngui, do
Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice a
seiscentos metros (600 m) rumo trintá e nove gra.us sudeste (39° SE), magnético, do canto extremo Leste (E) da fachada Sul ( S) da sede da referida
Fazenda Carumbé, e os lados, que partem dêsse vértice, com mil metros.
(1.000 m) e rumo oitenta e quatro graus nordeste (84° NE) mz.-gnético, oito·
centos metros (800 m) e rumo seis graus sudeste (6° SE) magnético.
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Art. '2. 0 Esta autoriza-ção é outorgada nos têrmos
dis:o de lVIinas.

est~·belecidos

no. Có-

Ait. 3. 0 O título da autorização de pesqtúsa que será uma· via 8.Utihtic~
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos cruzeiros (Cr$ 800,00), e será
t~·e.nscd.to no livro próprio da Divisão de Fornento da frodução Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Re:vogE.rn-se as disposições em contrário

Rio de Janeiro, 20 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Rer;úbli.cõ!'.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 16.139Autoriza p

DE

20

DE

JU!.HO

DE

1944

cid~dão

brasileiro Angelo Geraldi a pesquisar caulim no município
de AUerosn, do Estado de IY1inas Gerais

O Pl.'esidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto--lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro _de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.°

Fica at.torizado o cidadão brasileiro Ângelo Geraldi a pesquisa-r
numa áre3 de cinco hectares e quatro ares (5,04 ha), situad& no lugar
de;-;6:nin,~do !'Jiorro do Córrego Gn:mde, distrito e munidpio de Alteras<>, do
Estado de l\l!inas Ge!aiu, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a
cento e sessenta e nove metros ( 169 m), rumo ci:r:.qüent~· e dois g'nms e quarenta e cinco minutos noroeste ( 52° 45' NVIT) magnético do ponto em que a
c;st:-aàa qe.e vs·i de Alterosa p11<ra ·Conceição d'Aparecida atravessa o Córrego
Grande e os lados que partel7l dêsse vértice, com duzentos e oitenta• metros
(280 m), e rumo oitenta e oito graus e quarenta minutos no::-deSte (88° 40'
NE) mz.gnético cento e oitenta metros ( 130 m), e rumo um grau e vinte minut:::.s noroeste~ (1°' 20' NVl) mc.gnético.
c~ulim

Art. 2. 0 Esta autoriza-ção é outorg2.da nos têrmos esbbeleci.dos no Código de Mina·s.
Art. 3.0 O títu!o da s.otltorizz.ção de pesquisa, que será uma. via autêntica
dê:::te decreto, pagará a taxz., de tt·ezentos cru.zeiros (Cr$ 300,00 )., e serã
tram:crito no livre p;-óp:do da Divisão de Fom~nto dâ.< Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art.

4.0

•

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20, de julho de 1944, 123.0 da IndePendência e 56.0 da
República.
GETULIO

'vARGAS.

Apolonio Saiies.
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DECRETO N. 0 16. 140 -

DE

20 DE JULHO DE 1944 _

Autoriza o cidadão brc..si!ei~o Euler de [l§.a.galhães Barbé!lho a.pesquisar quartzo,
pedras coradas, mica. e s:ssodados no município de Peça~ha, do Estado
de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a-rti.go 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 . 1. 985, d0
20 de janeh·o de 1940 (C6digo d'e Minas), decreta:

Art. 1.°

Fica. autorizado o cidadão brasileiro Euler de MagaJhães Bm·-

b~lhÓ a pe:>qtÜ:>ar quartzo, pedrr.•s corados, mica e a:~sociOOos numa área de
cinqücr~tn e s2i.s hecta1·es (56 ha) si-::uada no distrito de Rai1:.'alhete, município
de Peçanhs, do Est[,do de IV!ina'S C·erais, área essa delimitG.•::ia por um retângulo
ou e tem um véÚice a trezentos e td.nta e cinco metros ( 335 m) no rumo
~12Q:r:.ótico trinta. graus noroeste (30° NW) -d& confluência do córrego do Liberalino no ribeirão Mundo Velho e cujos lados, converg:mtes nesse vértice,
têm os seg.:;intes comprimentos e Turrrcs magnencos: oitocentos metros
(800 m) trinta grz.;üs noroeste (30° NW), setecentos metros (700 m) sessenta
graus pord8ste (60° NE).

Art. 25' Est2 autoriz.::-~ção é outorgt.dl'l. nps têrmos estc.<belecidos no Código de MinS"s,

Art. 3. 0 O título da a~.Jtorização de pesquisa, que será um:?.· v;a autênti•.ca
ciêste d~.:creto, pagará a taxa de quinhentos e. sessenta cruzeiros (Cr$ 560,00)
e se:á trm;sçdto no lhro próprio ela Divisão de Fomento da Produçã:o !vEnera!
·do Ministério ôa Agricultura.
Art.

4.0

Revogam-se

€W

disposições em contrário.

Rio de }8r..ei.ro, 20 de julho ele 1944, 123.0 da Indep::mdêr.cia e 56. 0 ::-da
Re!)Ública.
GETULIO VA~GAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

1~. 0

16.141

~ DE

20

DE J'ULHO

DE 1944

Autoriza a cidadã bresilsira NoGme França. de Min:nda Campos ·a pesquis:u
qum·tzo e assocÍ;;;.dos no município de 1'/linas Novas, do Est(;).do ·de
Mina;; G-erais
O Presidente da República, usando da atribl!ição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de
29 de jonc,iro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorb:ada a cidadã brê.dleira Noeme Fr2nça de \rv'Iira:nda
Campos a pesquisar .quartzo e associados, numa 'área de sessent~ hectnres
( 6{) ha): situada- no local denominado Fazenda São Miguel, no distrito de
Turm:ollina., mu~icípio de Mi.r::as Nova-s do Estz.do de Minóls Gerais, e deH!nit<>dfl por u_r-.1 retângl!lo que tem um vérti:::e cóincid:indo c6m o canto noroetlte
(NW") dá casa que constitui a sede da Fazenda São Miguel e cujos lados
que convergem no vértice coDsiderado têm, a partir dêle, os seguint-e's compri-
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mentos e rumos magn8ticaG: qui:l'trocentos metros ( 400 m), setenta _e cinco
gr.;..us sudoeste (75° S'N); mil e quinhentos metrOs (1.500 m), quinze g:ram;
nor09ste ( 15° :i\Hi\1).
Art. 2. 0 Esta autorizz..ç8o é outorg~da nos têrmos estsiboleciclos no Çócligo de !IJEn~~s.
Art. 3.0 O título da Nltorizz.ção de pesquis<J, que será um~ via autêntica
dê<>te decreto, p<::gari1 rr t<:>.xa de -seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00), e sBrá
t•anscrito no livro p:·óprio cla; DivisZ.o de Fomento da Prod<1çüo D/Eneral do
I\lii.nis-t.Sdo àa Agricultura .
Art. -1. 0 - fX.evogam-se ~s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1944, 123.0 da lndepéndência e 56,0 du
República.
GETULIO V P.RG.O.S.

A;oolonio Salles.

DECRET,O N. 0 16 .14·2 -

DE

20

DE

JULHO

DE

_1944

Autoriza o cida.dE.o brz:.flileiro !J1anuel Lessa de Mendonça a pesquisar mica e
a.st;ociadcs no município de Tombos, do EstadO de Minas Gerais
O Presiclen'.:e da República, usando da- Btribuição que lhe confere o artigo 74, letn-< a, d8 Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de j2n0iro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz2do o cidad2o bwsileiw ~1::mue1 Lessa de Men~
donça a pe~quis8r mica e associá-dos I).O imóvel denominado Antilhas, situado
nc distrito e município· de Tcmbos, do Estado de !>.IIiuns Gerais, numz, área/
de vinte e nove hectares dez ares ·e dez cCntim:es (29',1010 ha) delimitada
por um poi'ígono tendo un:1 vértice à dii.ltância de quatrocentos e sessenta metros (460 m) no rumo mag!1ético cinqüenta e um graus trinta minl!tos nordeste (51 ° 30' NE) da barm do córrego Antilha·3 :::fiuente da margem esque:rda do Ribeirão São João· e os lados, a partir à.êsse vé:rtice, tê:·_tl. os seguintes
cumprir.wntos e rumos magnétiCos: cento e cinco metroG ( 105 m) sessenta
e seis gnms nordeste (66° NE), quinhentos e noventa, e nove metrns e ses~enta
centímetros (599,60 m) vinte e três graus trinta minutos nor.deste (23° 30'
NE), trezentos metros (300 m) vinte e trb gnu1s noroeSte (23° NVV), .seiscentos· e deze:>seis metros (616 m), ciriqüenta e nove graUs sudoeste (59° SVI),
quatrocentos e trinta e qm..•tro metros ( <'l-34 m) vinte e quatrà graus quarenta
e cinco minutos sudeste (24° 45' SE), duzentos e dois metros e cinqüenta
centímetros ·(202,50 m). quarenta graus sudeste (40° SE).
Art. 2Y Esta autori.z<':>ção é ou.torg3da nos têrmos estz.•beleddos no Côdigo de Minas,
Art. 3.0 O título da ,;.<utorização de pesquisa, que será ums via autêntic~
dêste decreto, p8'gará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00). e será
tmnscrito no livro próprio da Divisão ·de Fomento da Produção Mineral do
!tAh"tisté1·io d2 Agricultura.
Art. 4. 0 l'Zevogam-se as disposições em contrário.
Rio do Janeiro, 20 ·do julho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
Repüblica ..
GETULIO

VARGAS,

ApoJonio Salles.
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DECRETO N. 0 l6.1.c1,3

-DE

20

DE JULHO 'DE

1944

A.utoi"iza .o cid~dâ.o br-asileiro Arí Gomes EuZehio a pesquisar quartzo e pedras
coradas no mur.icípio de Carlos Chagás, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuiç9.o que lhe confere o mtigo 74, letn:l a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 L 985, de

29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Al't. 1.° Fica autorizado o. cidadão brasileiro Arí Gomas Euzebio a pesquisar quartzo e pedr.s•J cora-das, em terras da Fazenda Capoeims n6 distrito
e nmnicípià de Carlos Chagas, do Estado de lVíinas Gerais, numa área de cinqüenta hectares (50 ha) delimit8:da por um retângu~o que tem um vértice na
barrs· do córrego do Cost~ Maia, dluente da margem esquerda do córrego da
C:oY!)or:.h-u e os lados, que partem dêsse vértice os seguinte~ comprimentos e
rmnos n:.c.gn6ticos: mil metros ( 1. 000 m), oitenta e cinco graus sude~te
(85° SE); quinhentos met<os Ú500 m), cinco graus sudoeste (5° SW).
Art. 2.'-' Esta autoriz~;ão é outorgada nos tênnos est:>~belecidos no Cô·
digo de Min2:s;

Art, 3.0 O título da r.•cltorizaçâo de pesquisa, que será um:ê:l via autêntícn
dêste decreto, pagará a -taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
tnw.scrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineml do
Ministério da Agricultura.
Art.

4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio da ]2neiro, 20 de julho
República.

db

1944, 123.0 da lndepe:1dência e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.

DECRETO N. 0 16.144 -DE 20 DE JULEO DE 1944
Autoriza o cid.odâ.o brasileir-o João Ribeiro de Macedo Fillw a pesquisa~ gipsita
e as:,ocbdos no município de lratí, do Estado do Paraná
O P;eúdente d2 Repúblic8, usando da atribuição que lhe confere o m-tiga 7<:·, let>:::: a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 935, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica cmtorizado o cidadão brasileiro João Ribeiro de MaCedo
Filho a pe~quisar gipsita e associados em terrenos situados no distrito de
Guamirim, munidpio de Iratí, do Estado dó Paraná, numa áren de cem hectm·es
( 100 ho) deli.mitzda f>Or um quadro'do te:nUo um vértice à di.stâ?tcia de trezentos no:etros (300 m) no rumo vinte graus sudoeste (20° SVV) da barra do
córrego Feio, na mmgem direita do córrego da Gruta e os lados, que partem
dêsse vértice, com o comprimento de mil metros ( 1. 000 m) e os rumos
cinqüenta graus nordeste (50° NE) e quarenta gr_aus noroeste (40° NW).
Art. 2.0 Esta autorizS~ção é 'outorg2da nos têrmos e:.o~a·belecidos no Côdigo de Minas.
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A:rt. 3.0 O tit-ulo da ~·utorizaÇão de pesquisa, que será um~ via autêntica
dêste decreto, pagará n taxa de mil crt1zeiros (Cr$ 1. 000,00), e será tnmscrit-o no livro próprio da .Divisão de Fomento da Proclu'ção Mineral do Ministério da Agricultura,

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jan~iro, 20 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
Re-p'S.blica.

'd8

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. _145 -

DE

20

DE

JULHO

DE

1944

Autoâza o cidadão bmsileiro José Cândido de Cerqueira Leite a pesquisar
quartzo, feldspato e associe.dos, no município de ·Parreiras, do Estado de
ll1inas Gerais
O Presidente àa República, ussndo da atribuição que lhe confere o artigo ·74, 1etra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de jzneiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.;) Fica autoriza·do o cidadão brzsileiro José Cândido de Cerqueira
Leite a pe~quisar qus•rtzo, fe.Idspato e associados, numa área de cinqüenta e
três hectares e vinte e cinco ares ( 53,25 ha) situada no distrito e município
df, Parreins, do Esta-do de Minas Gerais e delimitada por um polígono irre,gular que tem um vértice a setecentos e oitenta metros (780 m) no rumo
magnético setent2- e cinco graus sudeste (75° SE) da pente sôbre o Rio Verde
no rodovia que liga Parreiras a Focinhos do Rio Verde e cujos lados, a partir
do vÊ:rtice considerado, têm os seguintes ·comprimentos e' rumos magnéticos:
quinhentos e quinze metros ( 515 m) sul ( S), mil e duzentos metros ( 1.200 m)
leste (E), setecentos metros (700 m) norte (N), cento e trinta e cinco metros (135 m) oeste CVV), trezentos e tri:ata e dois metros (332 m) um grau
sudosste (1 ° SW), quatrocentos e oitenta metros ( 480 m) oitenta ~ nove
graus sudoeste ( 89° SW), seiscentos metros ( 600 m) Jsetent:a e cinco gnms
noroeste ( 'l5° N·w) .
/\rt. 2.o Esta autorizs..ção é outorgada nos têrmos est:::.•beleddos no Côdi:;o de. Minas.
Art. 3. 0 O título da ::•crtorizaç5o de pesquisa, que será um~ vÍ9. autêntica
d&zte closcréto, pagará a taxH de' quinhentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 540,00),
e será trs.-nscrito no livro próprio da Divisão de Fomerito da Produção Io1inoral elo Ministério d~ Ag1·icultura ."
Art.

4.0

RevoG~m-se

&S

disposições em contrário.

Rio de Ja:-tdro, 20·.de ju!ho de 19·44, 123.0 da Independência e 56.0 da
Re-pública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRE'I'O N, 0 16. 146 JJ!J.odh'ica o Decreto· .n,

0

DE

20

DE

JULHO

DE

1944

4. 857, de 9 de novembro de 1939

O Presidente da República, usnndo da atribuição que lhe 'confere o
mt. 74, le!:ra a, da Co:":Jstituiç.S.o. decreta:
Art. l.C O ~?:rt, 55 'do Decreto n. 0 4.857, d8 9 de novembro de 1939,
modificr.Uo pelo Decreto n. 0 13. 556, de 30 de setemb;o de 1943, passa a
vigorar com a seguinte redação.

"Art. 55. Nenhuma d(:cia:ração ~erá atendida, após o decurso
dD prazo estabelecido, sem despacho do juiz togado competente do
lugar da resid&nCiz: do interessado e p9.gs.•mento em sêlo fede:ro.l,
inUtilizado, à margem 00 assento, da multa de Cr$ 10,00, podendo
aquele exigir justificação, ncs têrmos dos arts. 117· _e 120, ou outra
prova suficiente.
§ 1.0 Será disper1sada do pE!gamento da multa a parte pobre,
nos têrmo~ do art. 40.
§ 2.0 Será dispensado o despacho do juiz, nos casos de registro,
de nasdme,nto for~ dos prazos est<;,belecidos nos .a:rts. 63 e 64,
qt~ando o registrar-do tiver menos de doze anos de idade.
§ .3.0 NCs casàs previstos no parágrafo smterior, 'sendo o registrando maior de doze anos, o juiz só deve1·á exigir justificação, ou
outr·a prova suficiente, quando snspei'mr da falsidade da dedar<o<ção.
§ 4.0 Os ·assentos de que trata êste a-rtigo serão Iavr~dos no
car-tório do lugar da residência d::~ interessad'~.
§ 5.0 Se o juiz n2o fixar prazo menor, o oficial terá o de trit1ta
dis•s para lavrar o assento, sob pena do pags.·mento da multa de
Cr.$ 100,00, em sêlo federal, aposta à margem do têrmo."
Art. 2.0 A incÔmpetêr:cil.l do oficic.·l do registro não invalidará os assentos lavrados ~ntes da vigênci~ dêste Decreto,
Art.
cado.

3.0

Êste Decreto entrará em vigor quinze dias depois de publi-

Rio de Janei!"o, 20 de julho de 1944, 123.0 dà Indepel!dênda e 55.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.147

DE

21

DE

JULHO

DE

1944

0

Modifica a alínea g do art. 4. do Regulamento paia a Reserva da Armada,
aprovado pelo Decreto n.0 10.489, de 24 de setembro de 1942
O Presidente da República, usando da atribujção que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituiç_ão, decreta:
Artigo único.· A alínea g do art. 4.0 do Regulamento para a Reserva da
Armada, aprovado pelo Decreto n.O 10.489, de-24 de setembro de 1942, pe.ssa
a ter a seguinte red<~ção:
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"B) os alunos das Esc"olas de M<Jdnha Mercante e Técnicas de
. Pesca, oficiais. ou reconhecidas pelo Govêrno, desde que completem
com aproveitamento os respectivos cursos".
Rio de Janeiro, 21 de julhO de 1944, 123P da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS,

Henrique A. Gui!hem.

DECRETO N. 0 16.1.48 -

21

DE

DE

JULHO DE 1944

Dá nova i"ed<;.ção ao art. 1. do Decreto n. 15.503, t:!e 10 de maio de 1944
0

0

O P>esidente da República, usandO da atribuição que lhe confe:m o artigo 74, alínea a da· Constituição, e atendendo ao que requereu "Fleury &
Comp<.inhia", decreta:

O art. 1.0 do Decreto n.O 15.503, de 10 de maio de 1944, que autorizou
"Fleury & Companhia" a funcionar como emprêsa h:i.droelétri.ca, passa a ter
a seguinte redação:
Art. 1.0 E' concedida à "Fleury & Companhia", com sede em
Corumbá, Estado de Goi<lz, autorização para funcionar de que trata
o Decreto-lei n. 0 938, de 8 de dezembro de 1938, ficando a mesma
obrigada, p<1ra os seUs obJ.etivos, a satisfazer integralmente as exigências do Código de Águas (Dec1·eto n.O 24, 643, de 10 de julho da
1934) ,. leis subseqüentes e seus regulamentos, sob pena de >evogação
dêste Decreto.
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de JaneirO, 21 de julho de 1944, 123.0 da Independência e .56.0 4a
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 149 -

DE 21 DE JULHO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidénte da República, usando da atribuição ,que lhe confere p a:rtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Dec:retolei n. 0 3. 195, de 14 de abril 'de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos quatorze ( 14) cargcs da classe C da carreira de Agente da estrada de ferro, do Quadro V - Parte Suplementar
do !v!inistério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de
Francisco de Assis Marques· Sousa, da aposentadoria de Claudionor Mário de
Oliveira Lopes; João ·Cardoso de Matos, ·Manuel Filgueiras Batista e VirCol. de Leis -

Vol ..VI
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gínia Teixeira de Freitas Para-Assú Gomes, ·'da deinissão de Gregório Bispo
çle Il..fatos, Ndson Borges Vargas Leal e Valdemiro Almada Sousa, do ~ale
cimento de Antônio RodoHo Duarte, Arlindo- Silva Carneiro, J cão Teixeira
Barbosa, José Antônio Moura e IIJiaurício Pedreira dos Santos, e da exoneração
de José Antunes· de Queiroz, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.150-

DE

21

DE

JULHO

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente d~ República, usando 'da atribuição que lhe confere o artigo. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n.0 /3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe C da carreira de
Maquinista de estrada de ferro, do Quadro V Parte Suplementar do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Pedro
Menezes, e da demissão de Frederico de Sousa Sinval, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as diSposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21. de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS,
João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.151 -

DE '21 DE JULHO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que- lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decretolei n.O 3.195, de 14 de c.•bril de 1'/;l41, decret-a:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo de Ajudante de Porteiro, padrão G,
dv Quadro IH - Pz.•rte Sap1ement2<·:r, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da aposentadoria de Agostinho M:;:.ortins de Oliveira
Dias, fica>:do sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se a•s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1944, 123_.0 da
República.

lndapendênci~X

e 56.0 da

GETULIO VARGAS.
João de Mendonça Lima.
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DECI{ETO N. 0 15.152 -

195

DE 21 DE JUTBO DE 1944

Supâme cargos extintos
O Presidente da República, usando dZI atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 alínea n, do Decretolei n. 0 3. 195, de 14 de :>.•bril de 1941, decreta: '
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) carios de Chefe dos Serviços Econômic8s, padrão G, do Quadro III Parte Suplementar, do 1\dinistério da
Vh:·ç8o e Obras Públicas, vs.•gos em virtude da apcsentadoria de José da
Nóbrega Cesarino e da transferência de José de Araújo Sobrinho,_ fiêando sem
aplicação a dotação correspondente.
'
Art. 2.0 Revogam-se .s.s disposições em' contrário.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1944, 123.0 da Independência• e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.153 -

DE 21 DE JULHO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra aJ da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de a•bril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos de Chefe de Portari::~, padrão G,
do Qu2.dro III --,-- Ps.·rte Suplementar, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em. virtude da aposentadoria- de Euclides Franco e Josis.os de
Sousa Lima, ficando sem aplicação a dotação· correspondente.
Art. 2.0 Revogs.m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1944, 123.0 da Independênci& e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 16.154 -

DE 21 DE JULHO DE 1944·

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, .da ConstituiçãO, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decretolei n. 0 3. 195·, de 14 de a•bril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) ca.rgo da classe B da carreira de Servente, do extinto Qu3dro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago
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em virtude da promoção de Frs:ncisco Assis Rodrigues, ficando sem s-plicação
a dOtação corres;?ondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 1944, 123.0 da
República.

Independ&nci~

e 56.0 da

GE'i'ULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 16.155 Suprime

DE

cE!r{j,o

21

DE

JULHO

DE

1944

extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o. artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do De-

creto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) ca;go -da classe F da carreira de Mestre
·de linha, do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em virtude do falecimento de Manuel Diniz Mascarenhas, ficando sem
aplicação a dotação correspondente;
Art. 2.0 Revogam-se as disposições

em

contrário,

Rio de Jan1;!iro, 21 de julho de 1944, 123.0 'da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V ARCAS.

João de Mendonça Lirim.

DECRETO N.0 16.156 -

DE

21

DE JULHO DE

1944

Suprime ca.•·gos extintos
O Presidente da Repúbiica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos tênnos do art. 1. 0 alinea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) c8xgos da classe E da carreira de
1\t!aquinista de estrada de ferro, do extinto Quadro IV, do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Luiz Lemos
Furtado e Manuel Francisco, Charneca, ficando sem aplicação a dotação cor~
respondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições_ em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
RePública.
GETULIO VARGAS

João de l'IJer..donça Lima.
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DECRETO N.0 16. 1'57 ........,.

DE

21

DE JULHO DE

1944

Suprime cargo extinto
O 'Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos tSrmos do a"rt. 1.0 alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo cla classe D da carreira de Condutor' de 'trem, do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude . da promoção de Antenor Pires Gonçalves, ficando
sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeirv, 21 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ·da
República.
GETULIO V A:RGAS

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 16.158 -

Suprime

DE

Cilt&o

21 DE JULHO DE 1944

extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Consti.tuição, e nos têrmos do a:rt. 1.0 alínea n, ·do Decreto-lei' n. 0 3 .195, de 14 de_ abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe C da carreira de_ Agente
de estrada de ferro, do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação € Obras
Públicas, vago em virtude da promoção de Izael R.ibeiro, :ficando sem aplicação a dotação corre~pondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em C!'ntrário.
Rio de Janeiro,·21 de julho de 1944, '!23.0 da Independência
República.

e

56.0 da

GE1'ULIO VARGAS

João de Mendonça Lima.

DECRETO· N. 0 -16 .159 -

DE

21 DE JULHO

DE

1944

SUprime cargos extintos
O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do· art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14. de abril de 1941, decreta:
Art. l-.° Ficam suprimidos onze (11) cargos da classe E da carreira de
Escriturário, do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
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vagos em virtude da promoção de Antônio Bartolomeu Keller, Ari Faria, Fausto de Oliveira, Hilário Pereira Guedes, Izaltino Braga de Oliveira, !salino
Nunes, José Anchieta, Mariano Vieira, Osvaldo Santos Bahia, Otavio Grilo e
Salvador Petroni, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçQes em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1944', 1-23.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. o 16. 160 -

DE

21

DE JULHO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos tê!"!nos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, dec:1·eta:
Art. 1.° Fica supdmido um ( 1) cargo da classe E da carreira de Escriturário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do extinto Quadro IV, do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vago em vhtude da promoção de Paulo Zuicker,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0 da
~epública.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.161-

DE

21

DE JULHO DE

1944

Declara áe utilidade pública a desapropriação de imóveis no Estado de Pernrunbtico, para a construção do Campo de Instrução de Engenho Aldeia
O Pre~idente da República, usando da atribuição que lhe confere o ~r
tigo 74, letra a,_da Constituição, e, de acôrdo com o art. ·6.0, cOmbinado com
as letras a e b do art. 5.0 do Decreto-lei n.O 3.365, de ,21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade pública a desapropriação dos seguintes imóveis, situados nos municípios de Paulista, Igarassú, Nazaré e Pau d' Alho,
no EstadO de Pernambuco, por terem sido julgados necessários à construção
do Campo de Instrução de Engenho Aldeie.:
a) Engenho Aldeia, compreendendo terreno com 15.442.527,5619m2 de

área;

b) Engenho Barrocas, compreendendo

terr~?no

com 3. 513.719,5162 m2 de

área;
c) Engenho Machado, compreendendo terreno com 6 .201. 231,4165 m2 de

área;
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d) Engenho Santana de Aguiar (Pindobinha), compreendendo teneno com
17.836.143,9256 m2 cie área, e
e)' Engenho Santa Rita, compreendendo terreno com 257.603,1814 m2 de
area,
todos possuindo ber:.feitodas, inclusive 35 casas na zona suburbana do município de Pau d' Alho, e pertencentes a Alberto Lundgren & Cia. Ltda., Frederico João Lundgren, Artur Herman Lundgren e Ana Louise Lundgren
Grosçhke;
' i) Engenho Timbó, compreendendo terreno com 4.677.801,9670m2 de
área e benfeitorias, de propriedade de Antônio Cândido Pereira;
g) Engenho Santiago ou Cantagslo, compreendendo terreno com ..... .
3. 712.183,0255 m2 de área e benfeitorias, de propriedade de Zeferino de
Morais J;inho;
h) Engenho Santos Mendes, ccmprtendendo terreno com 11.312.266,4036
m2 de área e benfeitorias, de propriedade de herdeiros de Antônio A1·aújn
Beltrão; e
i) Engenho Lajes, compreendendo terreno com 6. 495.853,3041 m2 de
área e benfeitorias, de propriedade de Oscc.r Amorim.
Parágrafo único. Não constituem objeto de desapropriação as vias férreas pertencentes à Companhia de Tecidos Paulista, que continuarão a ser
industrialmente exploradas pela mesma Companhia, através das propriedades
mencionadas, de acôrdo com as normas e condições estabelecidas pelo Minis~
tério da Guerra.
Art. 2.0 Para efeito da imediata imissão de posse clos imóveis referidos,
é também declarada a urgência da desapropriação q_uc se tem em vista, cuja
efetivação fica o Ministério da Guerra autoriz.?.do a promover, com isenção
de qualquer impôs to de sêlo ou emolumento.
Art. 3.0 Em caso de desapropriação mediante acôrdo, prevabcerá o
prêço total de Cr$ 3.369.839,80 (três milhões treze::"Jtos e sessenta e nove mil.
oitocentos e trinta e nove cruzeiros e oitenta centavos), na forma da avaliação procedida pela Comissão de Escolha de Terrenos da 7.a Região Militar, segundo consta do relatório apenso ao respectivo processo, e a s~r pz.go por
conta dos recursos a que se refere o Decreto-lei n. 0 5. 594-A, de 21 de junho
de 1943.
Art. 4. 0 Revogz.m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
"GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.O 16.162 -

DE

24 DE JULHO DE 1944

Dispõe sôbte a lotação m;mérica das repartições do Ministério da Fazenda
O Presidente da República, ).lsando da atribuição que lhe confere o
ert. 74, letra a, da Comtituíção, decreta:
Art. 1.0 Para efeito de lotação, os cargos que cem põem os Quadros
Permanente e Suplementar do Ministério da Fazenda ficam distdbu!dos
pelas seguintes repartições:
I

II.
III
IV

Agências Aduaneiras
Alfândegas
Caixa de Amortização
Casa da Moeda
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V VI VII VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

Coletorias Federais
Comi'ssão de Eficiência
Comissão de Orçamento
Contadoria Geral da R€pública (sede)
Contadorias Secionais da Conts.doria Geral da República
Deleg:..da do Tesouro Brasileiro em Nova York
Delegacias Fisceis
Delegacias Regionais do ImpôstO de Renda
DelegaciaS Secionais do Itnpôsto de R·enda
Departamento Federal de ·ComPras
Mesas de Rendas
Postos Fiscais
Recebedorias Fedends
Registros Fiscais
Seções Regionais do Laboratório Nacional de Análises
Serviços Regionais do Domínio da UniãQ
Tesouro 'Nacional, constituído dos seguintes órgãos:

.1

Administração do Ecl.ifício da Fazenda
Biblioteca "do Ministério da Fazenda
1.0 'conselho de Contribuintes
4
2.° Conselho de Contribuintes
5
Conselho Su'perior de Tarifa
6
Diretoria da DespeSa Pública
7
Diretoria do Domínio da Uni.ão (sede)
8
Diretoria das Rendas Aduane.iras
9
Diretoria das Rendas Intermls
10
Divi!:ião do Impôsto de Renda (sede)
11
Divisão do Material
12
Labomtórl.o Nacional de Análises (sede)
13
Procuradoria Geral da Fazenda Públi.ca
14
Serviço de Comunicaçõe,;
15 ....,- Servico de Estatística Econômica e Financeira
16
ServiÇo do Pessoal
XXII - Tribunal de Contas.
Art. 2.° Fica aprovada a lotação numérica das :repar.tições a que se
t'efere o art. 1.0 . na forma dos quadros anexos a êste decreto, com 11. 973·
cargos, sendo 8. 995 na lotação p8rmanente e 2. 978 lld lotr::ção suplementar.
§ 1.0 O_s claros da lotação suplementar deverão ser preenchidos enquanto
existirem, nos Quadros Permanente e Suplementar, funcionários em número
suficiente.
§ 2. 0 Além dos cargos a que se. refere êste artigo, haverá, na lotaç5o do
Ministério da Fazenda, o cargo de Diretor Geral da Faz6nda Nacional, prov:i.do em corriissão.
§ 3.0 A distribuição dos cargos em lotação permanente e lotação suplemsntar não obedecer necessàris,mente à sua lo"calização nos QuOOros, podendo
um cargo do Quadro Permanente ser incluído na lotaçãO suplementar e viceversa.
Art. 3.0 A lotação numéric~ de cada Coletoria Federal constará de um
cargo de Coletor e uin cargo de Escrivão de Coletoria.
Art. 4.0 A remoção de uma para outra das repartições mencionadas no
1
art. 1.0 sei-á ·feita por decreto'.
§ 1.0 A remoção de um para outro Órgão do- Tesouro Nacional será
feita p;elo Diretor.' Geral da Fazei1da l•bci.onal.
, § 2.0 A remoção dos coletare~, escrivães de coletori& e agentes fiscais
do impôsto de consumo obedecerá ao disposto na legislação especial relativa a
essas carreiras.
2
3
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Art. 5.0 O Ministério da Fflzenda proporá, no prazo de trinta (30) dias,
ao Pre-,idente da República, a expedição de dec.reto de aprovação da lotação
nominal correspondente à numérica prevista neste decreto.
Art, 6.0
Art.

7.~

O preserite ciecreto entrará em vigor na data de sua publicação.
~evogam-se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24, de julho de '1944, 123.~ da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 16.163 -

DE

24

DE JULHO DE

1944

Dispõe sôbre a lotação nominal de cargos nas repartições do Ministério
da Fazenda
O Presidente da República·, usando da atribuiÇão que lhe confere o
art. 74·, letra a, da Constituição e tendo em vista o Decreto n. 0 16.162, de
24 de julho de 1944, decreta:
Art. 1. 0 A lotação nominal dos funcionários das repartições do Ministfrio da F~z~nde.. é a constante das ta bel~~ anexas ao presente Decreto.
Art. 2.0 0;; funcionários removidos por efeito dêste Decreto deverão
entrar em exe,·cído, na repartição em que.. ficam lotadOs, no prazo esta·
beledd·o pela legislação em vigor e independentemente de qudquer comu·
nica-ç~o escrita.
Art, 3. 0 Êst8 Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam·se as dispoúções em contrário.
Ri.d de Jamdro, 24 de julho de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
RePública,
GETULIO VARGAS

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 16.164 -

DE

24·

DE JULHO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Coristituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo de Ajudante de tesoureiro (Diretoria
Regional dos Correios e Telégrafos de Diamantina), padrão E, do Quadro III
- Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públ~car.. vago em
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virtude da nomeacão, para outro cargo, de Dulce Leão de Faria, devendo a
dotação cormspondente ahmder ao provi~ento de cargo vago criado pelo Decreto-lei n. 0 4. 645, de 2 de setembro de 19t',2.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em co:J.trário,

Rio de Janeiro, 24 de. julho de 1944, 123.0 d2 Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonçn Lima.

DECRETO N. 0 16.165 -

DE

24

DE JULHO DE

1944

Dispõe sôhre a lotação numérica do Departamento dos Correios
e Telég:-afos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cdnfere o
a!·t. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para efeito de lotação, con3ideram-se repartições do I\1"inistérlo da Vi::tcão e Obras Públicas a Diretoria Geral e ris Diretorias Regionais
do Dzpco.rtar~ento dos Correios e Telégrafos.
Art. 2.° Fica aprov:3d~ a lotacão numenca. do Departamento dos
Correios e Telégrafos, na foana do qu;_dro anexo à ê5te Gecreto, com 12.317
cargos, senO.o 7.160 na lotação permanente ·e 5.157 na lotação suplementar,
que tende a desaparecer à proporção que se derem os claros.
§ 1.0 Os claros da lotação suplementar deverão ser preenchidos enquanto exisHrem, nas Partes Permanente e Suplementar do Quadro III do
Ministéúo da Viação e Ob~<as- Públicas, fur:cionál"ios em número suficiente.
§ 2.0 A distribuição· dos cargos em lotaçi:ío permanente e lotação supleme:t~tar não obedece necessàriamente à sua localizacão nas Pârtes Permanmli.G c Suplementar, podendo um cargo da Pa;:te "'Permanente ser incluído na lotação suplementar e vice-versa.
Art. 3.0 O Midstério da Viação e Obras Públicas, dentro de 45 dias,
proporá ao Pn~si.dente da República a lotaç.§.o nominal correspondente à lotação numé_;ica fixada por êste decreto.
A:t. 4.0 O presente decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogf.:das as dispos~ções em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.
j cão de 111"endonça

Lima.

DECRETO N. 0 16.166- DE 24 DE JULHO DE 1944

Transfere iuncão da Tabela Numérica Ordinária de Extr::mume2·ário-mensa,lista
da Direto"""ria do Domínio da União e Serviços Regionais, pat:a a da Divisão
do Material, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica transferida, no Ministério da Fazenda, para a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Material, da
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Diretoria GeÍ:al da Fazenda Nacional, uma função de artífice, 'rflferência IX,
de igual Tabela da Diretoria do Domínio da União e Serviços Rsgioi1ais.
Parágrafo único,
ocupante.
Art. 2.0

A função transferida continua preenChida pelo atual

:ítste Decreto entrm·á em vigor na data de sua pubEcação.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Pauio Lira.

DECRETO

N. o

16. 167 -

DE

24

DE JULHO

DE 1944

Aprova o Regimento da Biblioteca Nacional

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiç~o, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento da Biblioteca NaciOnal (B, N.)
que, assinado pelo Ministro de Estado da Educação e Saúde, com êste baixa.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário',

Rio de J <ineiro, 24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

REG!ThlENTO DA BIBLIOTECA NACIONAL
CAPÍTULb

I

DA FINALJDAD.E

Art. 1.0 A Biblioteca N acionai (B, N.), subordinada diretamente ao
Ministro da Educação e Saúde, tem por finalidade:
I -

manl:er e conservar:

a) repertório completo das publicações' nacionais;
b) · coleções de manuscritos, cartas geográficas e estampas;
c) coleções selecionadas de obras estrangeiras;
I I - promover, pelos meios a seu alcance, a divulgação da cultura sob
as suas diversas formas e tornar mais conhecido, no país e no estrangeiro,
o patrimônio .bibliográfico nacional,
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CAPÍTULO

li

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0

A B. N. COI11.p:reeTide:

Divhão de Consulta (D.C.)
Divis2o dB Preparação ( D . P, ) e
Seção de Administração (S. A.)
Parágrafo único.
da B. N.

Art. 3. 0
públicos.
Art. 4.0

Fica

diretamente

O Dirt:!tor terá um

subordinada

secretário, escolhido

à

S.A.

a

Portaria

dentre funcioriário~

Os Órgãos que integram a B. N. funcionarão perfeitamente coar·

denodos, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do Diretor.

CAPÍTULO

III

DA COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DAS DIVISÕES E SERVIÇOS

Art. 5.0

À D. P. compete:

! - promove:r a compra do mate1~ial bibliog:-áfico;
II - receber o mated2l bibliogi'áfico procedente da contribuiç.ão legal ouj
doado à E. N .;
III - promover as permutas co6 bibliotecas do país e do estrangeiro;
IV - registrar o material bibliográfico reci::bido por. compra, contribuição
legal, doação ou permuta;
V classiiicm livros, folhetos e publicações periódicas;
VI catelogar livros, folhetos, publicações periódicas, estampas, ,ilustrz.ções, CMtas geogrúHcas,, manuscritos e outro qualquer material bibliográfico p2rtenc~nte às colcçOes da B. N.;
VII org~mizar e m0.nter 2tu9.lizados os catálogos necessários aos serviços internos;
VIII - encadernar 'e restaurar o material bibliográfico da B.N.;
IX - distribuir à D. C. o material bibliográfico para ser pôsto à Consulta pública;
X promover a execução de fotografias, microfilmes e dispositivos por
qualqu:;!r processo de reprodUção;
XI - preparar as publicações da B. N.

Art. 6. 0

À

Seção de
Seção· de
Seção de
Seção de
Seção de
Seção de

Aquisição (S. Aq .. );
Classificação (S. Cl.);
Catalogação (S. C. )
Encedernação e Restauração (S.E.R. );
Fotoduplicação (S. F. ) ; e
Publicações (S. Pb .') .

D.P. compreende:

Art. 7.0 ' À S. Aq. compete:
I -

promover a compra do material
sugestões da D. C. aprovadas pelo Diretor
II receber o material bibliográfico
ou doado à B.N .;
III promover as permutp.çÕes com
culturais do país e do estrnngeiro;

bibliográfico, de acôido com as
da B. N.;
procedente da contribuição legal
bibliotecas ou outras instituições
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IV registrar o material bibliográfico recebido por compra, eontribuição legal, doação ou permuta;
V .:..__ distribuir à S. Cl. o material destinado à classific8.ção;
VI - distdbui;:- à S. C. o material destinado à catalogação;
VII organizar e manter atualizados os catálogos necessários aos serviços internos;
VIII - efetuar, ele acôrdo cem a legho1ação viger.te, o registro de obras
bibliográficas para garB.ntia de direitos autorc;.is.

f\-rt. 8.0

À S, Cl. compete:

I - classificar livros, folhetos, periódicos e demais obras que requeir 2 m
claSsificação segundo um sistema de classificação por assunto;
II - ma.nter uma coleção atualizada de obras sôbre -a classificacão e
sistema de cla-ssificação;
~
!!I -· promover a divulgação do sistema de classificação a se:- adctado

pela B.N.;
IV - encaminhar à S. C. as publicações devidamente classi:iicadas para
serem catalogadas;
V mantE!l: , um registro de orclem interna das publicações na Seção
para serem classificada;>;
Art. 9.0

À S.C. compete:

I -

catalogar todo o material bibliográfico da B. N., isto é, livroS, folhetos, periódicos, rn.8P..Uscritos, ests.mpas, ilustrações, mapas, peças musicais
e outro qualquer material bibliográfico que requeira catalogação, mesmo especial, procurando, para ·isso, a colabon:ção dos bibliotecários encarregados
das diversas Seções de que se compõe a D. C.;
II ......:.. organizar e manter atualizados os catálogos de ordem interna necessários ao bom funcionamento dos serviços;
I I I - promover a reprodução de' fichas para uso da B.N.;
IV distribuir à S. E. R .. as obras já classificadas e catalogadas para
serem enc.s.dernadas;
V remeter à D.. C. as publicações adquiridiõ:.s já encadernadas, com
as respectivas ficha3, para serem post3s à constt~ta pública,
Art .. 10.

À

S.E.R. compete:

I encadernar e restaurar qualquer materiaL bibliográficp, bem como
executar trabalhos próprios da natureza da oficina da Seção;
II devolver à S. C. o material recebido para encadernação ou restauração;
III - devolver à D. C. o material recebido para execução de trabalhos
pt·óprios da Seçãc;
IV - manter registro destinado ao contrôle do material exister.te para
ex~cução de trabalhes prÓprios da Seção.
Art. 11.

À S.F. compete:

I executar fotografias, microfilmes e dispositivos por qualquer processo de repwduçãO;
IJ .,---- manter um registro destinado ao contrôle do material existente
p:õ~.ra e-::;ecuçã::~ de trabalhos préprlos da Seção;
IH - catalogar e classificar o material obtido pelos processos de reprodução usados pela Seção.
Art. 12.

À S. Pb. compete:

I - preparar, para serem remetidas à Imprensa Naciorial, as publicações
da B.N.;
II - rever e conferir as provas impressas;
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III rec8ber o m9.tedal, devidamente autorizado pelo Diretor e rew
metido pelas Divisões da B. N., para ser publicado;
IV -· encarregm-se de trabalhos de mecanogTafia relativos às publicações ou à matéria de divulgação dos trabalhos execu,tados pela B. N.;
V - vender as publicações da B.N. e recolher o produto das vendas à

Tesouraria do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 13.

À D.C. compete:

I organizar e maUter atualizadas as coleções ~erais e de referência
bibliogr8fica;
I1 Selecionar o material bibliográfico a ser adquirido e encaminhar
a respectiva propos-i:a, depois de devidamente autorizada, à D .P.;
III
organizar e manter atualizados os catálogos destinados ao público:
IV
franquear ao público a consulta e a leitura do material biblio~
gráfico que constitui o <?.cervo geral da B. N. ;
V ~ encaminhar à D. P. o material bibliográfico destinado a serviços
próprios da Seção de Enc8.dernação e Restauração;
VI - orientar o público no uso da biblioteca e prestar~lha a assistência
necessana a estudos e pesquisas;
VII - 2tender nos depósitos de publicações às solicitações constantes
dos bo;etins de contu!tas e -repor nos devidos locais o material consultado.
Art.

14,

Seção
Seçõo
Seção
1Seção
Seção
Seção
Seção

de
de
de
de
de
dG
de

A D. C. compreende:
Leitura Geral e Referência (S.L.R. );
Periódicos (S. P.);
Manuscrito3 (S. I\11. _);
Cartas Geográficas (S.C.G. );
Belas Artes (S.B.A. );
Obras para Cegos (S.O.C.); e
Conservação ( S . Cn. ) .

Art.

15.

I -

o-rganizar é manter atu<'!lizadas as coleções de referência btblio-

À S.L.R. compete:

gráfica;

1I selecionar' o mate:rial bibliográfico próprio da Seção e que deva
ser fedquirido pela B; N.;
III - organizar e conservar, em sala reservada, coleções de obrã.s raras
e preciosas;
IV - organizar e manter atualizados os catálogos destinados ao público;
V frar:quea< ao público a consulta e a leitura de livros, folhetos,
micr6filn1es, obras raras e manter, com e:;:w finalidade, lo:::ais especiais para:
1) cat<.~lo;;:cs; 2) refe:::ência ge;al; 3) leitura pública; 4) estudes Gspeciais;
S) obr~.s raras; e 6) microfilmes;
-.;li ~ encaminhar à D. P.. o material .bibliográfico, destinado ao serviço
próprio da S. E. R.;
VII - orienta; o público no uso dos catálogos e das coleções da Seção
e prestar~lhe a assi3tência necessária em estudes e pesquisas;
VIII __ promover a publicidade das atividades d8 Seção e divu!gar, sob
diversas :formas, as su8.s coleções;
IX a.t::mder nos depósito~ de publicações às soEcitações conStantes
dos ·bo!etins de consultas, e repor nos devidos lugares o material consnltado.
Art.

16. A S. P. compete:

I organizar e mant~r atualizadas as coleções que constituem o ac&rvo
da Seção, tais como: jornais, revistas, boletins, anuários e quaisquer outras
publicações periódicas;
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II selecionar os tipos de periódicos que devem ser .:;:dquiridos pe1a
B, N. e reclamar os números a•trasadcs;
IH - manter em reservado os exemplares considerados preciosos;
IV - organizar o Índice topográfi::co dos periódicos correntes, ainda não
encaderDo.dos;
V organizar o índiéc geográfico dos periódicos existentes na Seção;
VI - pror.lover a reprodução em microfilmes dos números de jornais e
periódicos que falt!'!m ni::is coleções da B, N.;
VII - frat1quear ao púbHco a consult;;J. e a leitura de periódicos corren~
tes e dos que já constituem volumes encadernados e com essa fina!idade m 2 n~
ter locs.is especiais oara os catálogos, referência, leitura pública, obras raras
estudos especiais e ~icroÍilmes;
'
VIII - encambhar à D. P, o materi.~l bibliográfico destinado a serviços préprics de encadernaç:ão e restauração;·
IX - · orienta:r o público no uso d1o~ catálogos e das coleções da Seção
e p:res"tar-lhe a a:::sis"tênci.a necessária em estudos e p::!squisas;
X - promover a publiCidade das atividades da SeçãO e divulgar, sob diversas formas, as suas coleções,
Art. 17, À S. M. compete:

I - organizar e manter -em bôa conservação as coleções de manuscritos,
obras de paleografia e diplom&tica, que constituem o ncênro da Seção;
li selecioriar o material própdo do acêrvo da Ses:ão e que deva ser
adquirido pela B, N.;
III -- organizar e manter atu<.11izados os catálogos destinados ao público;
IV - franqueai' a consulta e a leitui'a de suas coleções de refe:rência e
permitir, sob condições especiais, o uso dos documentos e obras manuscritas
constnrites do acêrvo da Seção, devendo manter, assim, lc._cal aproPriado a
essas finalidades;
V - encaminhar à D, P. o material que requeira serviços próprios
da S. E. R.;
VI - orientar o público no uso dos catálogos e das coleções da se,ão
e prestc•r-!he a assistência UÇ!Cessária em estudos e pesquisas;
.
VII - promover a publicidade das atividades da Seção e divulgar, sob
divei·sas formas, as suas coleçÕes.
Art. 18. À S. C. G. compete:
I o>ganizar e manter em borÍl estado de conse1·vação cartas geografic:;;.s, n:apas, atlas originais ou reproduzidos, que constituem o acSrvo da
Seção;
H selecionar o material próprio do acêrvo da Seçâo e que deva ser
adqnirido pela B. N. ;
IH - organizar e manter atm:lizados os catálogos destinados ao público;
IV - franquear ao público a consulta e a leitura de suas coleções de
referênc!a e o uso de mapas, ã.tlas geográficos e materiais correlatos constantes do 'acêrvo da Seção;
V - encaminhar· à D. P. o material que requeira seJ:viços próp:-ios
da S. E. R.;
VI - orientar o público no uso dos catálogos e d:as cOleções do. Seção e
presta.--lhe a assistência necessáda em estu_dos e pesquisas;
VII - promOver a pubÜcidade das atividzdes da Sr.=::ção e divulgar, sob
dive1·sas formas, as suas coleções.
Art. 19.
I grav~\das,

A

S. B. A. compete:

organizar e manter em bôa conservação peç:ls iconográficas, chapas
desenhos, fotografias, partituras . musicais, obras sôbre arquitetura,

.208

ATOS DO PODER EXECLÍTIVO

escultura, pintura, fotcgr2fia, artes gráficas, decoração, crnamenação, múkica
e assuntos correlatos que constit:uem o acêrvo da' Seção;
II selecionar o material próprio do acêrvo da Seção e que _deva ser
adquiYido pela B. N. ;
III orgatüzar e manter atualizados os catálogos destinhdos ao público;
IV - franque2.r ao público a consulta e leitura de suos coleções de refe~
t·ência e de obras especiais, bem comq o uso do materi:Jl que co:ustitui o

acêrvo da s~ção;
V encarr..inhar à D. P. o material que requeira serviços próprios
da S. E. R.;
V! -·orientar o público no uso dos catálogos e das coleções da· Seção
a assistência necessária em es~udos · e pesquisas;
promover a publicidade das atividades da Seção e divulgar, so.b
diversas form·as, as suas coleções.

e

p:·eStar~lhe

VII -

Art. 20. À S. O. C. compete:

I - org:omizar e manter atualizsdas as coleções Brame da B. N.;
II - manter um salão de consulta com o serviço de informações;
III - organizar e manter a.tualizado um catálogo pelo sistema Braille;
IV - procurar obter, por qualquer meio, exempbms de obr2s em línguas
acessíveis aos cegos brasileir.os;
V - organizar uma coleção de discos e incentivar a gravação das obras
mais célebres da literatura n'àcional;
V:! cooperar com as bibliotecas estaduais e municipois r:os assuntos
relativos à Seção;
VII encaminhar à D. P. o mate:rial que requeira serviços próprio~
da S. ·E. R.;
, VIII . - promover a publicidade das atividades da Seç5o e divulgar, sob
dive.-sas formas, a.s suas çoleções.
A;:t. 21. A S. Cn." compete:
I - execut<J.r trabaíhos de limp~za e desinfeção pardal ou total do material bibliográfico pertencente à B. N.;
II - manter em perfeito estado de funcionamento a câmara de expurgos
em que será executada a desinfeção;
III comunkar às respectivas S.eções da D. C. a existência de ma~
teÍ'ial bibliográfico que necessite de restauração ou reencadernação;
IV - inspecionar os depósitos de publicações e comunicar o resultado do
exame às seções competentes, para que sejam t~madas providências referentes
à conservacão do material bibliográfico, que constitui o acervo da B. N.;
V --cooperar com tôdas as Seções da D. C. para a manutenção aa ordem na arrumação do material bibliográfico nos armazéns .
Art. 22.

À S.A. compete protnovet; as medidas preliminaré;!s necessárias

à administração de vessoal, material, orçamento, ccmunicações a cargo do

De~

partamento de Administração (D.A.) do Ministério dd Educação e .Saúde,
com o qm!l deverá funcionar perfeitamente articulada, .obsel'Vando as normas
e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo.
Parágrafo único. À Portaria compete:
I abrir e fechar as portas· do edifício, de ac8rdo com as ordens re'cebidas;
li - fazer a limpeza interna e externa do edifício;
III providenciar sôbre a coleta de liY.o de todos o.:; órgãos da B. N.;
IV m~nter perman,ente vigilância s8bre as rêdes de instalação e~étrica,
hidráulicas e de gás, bem cOmo sôbre filtros, comunicando, incontinenti, à S.A.
qualquer defeito observado;
,
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V ~ tomar rápidas providências no caso de incêndio ou Cie qualquer ati-'
dente e comunicar, em seguida, ao Chefe da S. A. as medidas adotadas;
VI executar O servico de ascensores e cont:ro!ar o movimento dos
mesmos, de acôrdo com as in-;,truções recebidas;
VII - exercer vigilância diurna e noturna :.10 edifício, e~·tabelecendo, p<:tra
isso, plantões dos vigias e manter>do-os, permanentemente, em cada porta de
entrada 'e saída do edifício;
VIII - proceder à guarda de volumes e chapéus dos leitores;
IX comunicar à S.A. quaisquer irregularidades observadas em seu
serviço.

CAPíTULO

IV

pAS ATRIBUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E EX'fRANUi\1EJ>:ÁRXGS

Art. 23.

Ao Diretor incumbe:

I II -

dirigi::-, coordenar e fiscalizar os trabalhos da B. N.;
propor ao IVIinistro de Estado as providênciaS ne::'essárias à eficiên··
cia e, ao bom andamento dos serviço~;
IH - baixar instruções p2ra a :fiel execução dêste Regimento;
IV - despadu:tr com os diretores 'de divisão e chefe da S. A.;
V - designar e dispensar seu Secretário e os ocupantes de função grati~
ficada de chefia, bem como cs n~~pectivos- subõ>tltutos eventuais;
V! - reunir, periOdicamente, os Diretores e o Chefe da S. A., a fim df!
c!iscútirem e as3ent~rem prcvidénciz.•s :relativ~.s â B. N.;
VII - admitir e dispem.:;r, ou pr-opor a admissão e a di~pensa, do. pessoal extranumerário;
VIII promover, quando necessanc, contrato de técnic-os estranhos à
B.N. para a realização ele trabalhos especializados;
IX - distribuir o:; servidm·es p-elos órg8.os da B. N.;
X - prorrogar ou antecipar o expediente da B. N., at~ uma hora diária.
de acôrdo com as ccmveniências do serviço;
XI - autorizs:.r a prorrogação do expediente remunerado da B. N.;
XII - eíogiar os servidores da B. N. ~ ou impor.~ lhes penas disciplinares,
inclusive a de suspensão até 30 dias, representando ao Ministro de Estado
sempre que ao caso couber ap1icação de penalidade maior;
XIII - determinar a inst:o:.uração de processo admimstrativo;
XIV - preencher boletins de merecimento dos funcionários que lhe são
diretamente subordinados;
XV - organizar a. escala de férias dos servidores que lhe são diretamente
subordinados;
XVI - autorizar o estágio na B. N. de servidores de bibliotecas federais,
estadu:ais e municipais;
XVII - autorizar a aquisição de publicações e outros msteriais;
XVIII - orientar a publicação .dos Anais, dos do~u~.entos e de outros
trabalhos;
XIX - autenticar as certidões de registro de direitos autorais;
XX corresponder-se com as autoridades federais, estaduais e munici~
pais sôbre assuntos da B. N.;
XXI - ~presentar, anualmente, ao T.Jlinistro de Estado relatório das ati·
vidades d~ B. N., encaminh2ndo, simultâneamente; à C. E. uma cópia autenticada.
Art. 24.

Aos diretores de divisão e chefe da S. A. incumbe:
I -dirigir, coordenar· e fiscalizar os trabalhos da Divisão ou da S.A.;
II - organizar, anualmente, o plano de trabalho da Div:isão;
Co!. de Leis -
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III pt'opor ao Diretor as medidas necessárias à ~<:~is fácil e pront:J
execução dos serviços;
IV - baixar instruções para orientação dos trabalhos d::: Divisão ou S.A.;
V - despachar, pesSoalmente, com o Diretor da B.N.;
VI - indicar ao Diretor os funcionários que devam exe1cer funçãà gratificada de chefia;
VII - movimentar o pessoal lotado na Diviei~'io ou S. A.;
VIII- aprovar a escala de férias do pessoal da Divisão ou S.A.;
IX - elogiar os servidores da Divisão ou S. A. e impnr-lhes penas disciplinar'es, inclusive a -de suspens~o até 15 dias, representando ao Diretor, sempre que ao caso couber a aplicação de penalidade maior;
X. preencher boletins de merecimento dos funcionários que lhe são
diretamente subordinados;
XI - organizar, conforme ·as necessidades de serviço, turnos de trabalh.)
com horário especial, submetendo a medida à aprovação do Diretor;
XII - propor a concessão de. vantagens aos seu~ servidores;
XIII - prorrogar ou antecipar, até uma hora diária, o período normal
de trabalho da Divisão ou S . A.;
XIV solicitar autorização ao Diretor para ::~ antecipação ou prorrogação, rem\lneràda, do período normal de trabalho da Divisão ou· S.A.;
XV promover reuniões· do pessoal que lhe fôr subordinado, p2ra
estudo, em conjunto, de medidas atinentes ao trabalho da Divisão;
XVI proceder à divulgação _de tri:tb&lhos que se relacionarem com
as atividades da Divisão ou Seção a seu cargo;
XVII - apresentar, anualmente, ao Diretor relatório das atividades da
respectiva Divisão ou S. A.
Art. 25. Aos chefes de seção incumbe:
I orientar as atividades da Seção, informando ao Diretor sôbre a
marcha dos trabalhos e sugerindo as providências necessárias à boa execução
dos mesmos;
II - organizar, anualmente, o plano de trabalho da Seção;
III distribuir ao pessoal da Seção os trabalhos que lhes incumba
execut.::<r;
IV - organizar a escala de férias dos servidores da Seção, submetendo-a
à aprovação do Diretor da Divisão;
V - elogiar os servidores da seção, ou impor-lhes penas disciplinares de
advertência e repreensão, representando ao Diretor da Divisão sempre que
ao caso co_uber a aplicação de penalidade maior;
VI preencher boletins de merecimento dos funcionários da Seção;
VII apresentar, mensalmente,_ ao Diretor da Divisão, -boletim dos
trabalhos da Seção e, anualmente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Art. 26.

Ao Secretário do Diretor incumbe:

I atender às pessoas que procurarem o Diretor, dando-lhe conhecimento do assunto a tratar;
II - representar o Diretor, quando para isso designado;
III - redigir. a correspondência pessoal do Diretor.

Art. 27.

Ao Chefe da Portaria incumbe:

I dirigir e fiscalizar a execução de todos os trabalhos a cargo da
P'ortaria;
II - comunicar à S.A. quaisquer reparações que se fizerem necessárias
nos bens móveis da Portaria, bem como rios filtros e nas rêdes de instalação elétrica, de g~s e hidráulica, do edifício; .
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III - fiscalizar, pessoalmente, ou indicar um servidor para acompanhar
os trabalhos a cargo da Portaria e que estejam sendo realizados por emprªsas
particulares;
IV - dar conhecimento ao Chefe da S. A. dos consertos de que careCer
O edifício, ou das alterações que se observarem em sua ordem arquitetônica,
externa ou interna;
V atender, com presteza, aos pedidos e reclamações dos Órgãos
da B.N.;
VI providenciar o hasteamento do Pavilhão · N acionai nos 4ias em
que fôr, oficialmente, determinado;
VII - exercer a fiscalização permanente dos servicos de bar e restaurante que forem instalados no edifício da B.N ., 'adotando as medidas necessárias à bca ordem, asseio e disciplina;
VIII - impor aos seus subordinados penas disciplinares de advertência
e repreensão, e representar ao Chefe da S.A. sempre qUe ao caso couber·a
a'plicação de penalidade maior;
IX - organizar a escala de férias. dos servidores da Portaria e submetê-la à aprovação do. Chefe da -S, A.;
X - organizar a escala de plantão dos servidores da Portaria s-qjeitos
a êsse regime;
XI - encaminhar ao Chefe da S. A. os elementos necessários aos assentamentos dos se:tvidores da Portaria;
XII apresentar,- anualmente, ao Chefe da S.A., relatório das atividades da Portaria .
Art. 28. Aos demais servidores compete executar .os trabalhos de que
forem incumbidos por seus superiores.
CAPÍTULO V
DA LOTAÇÃO

Art. 29. A B. N. terá a lotação aprovada em ·Decreto.
Parágrafo único. Além dos funcionários constantes da lotação, a B.N.
poderá ter pessoal extranumerário.
CAPÍTULO VI
DO HORÁRIO

Art. 30.- A B.N. funcionará, diàriamente, e será franqueada ao público, em horário previamente fixado pelo Diretor.
§ 1.0 A fim de atender a êste horário, o Diretor organizará escalas de
trabalho para o pessoal da B. N.
§ 2.0 O período normal de trabalho dos servidores da B. N. será fixado
pelo Diretor, respeitado o número de horas semanais ou mensais estabelecido
para o Serviço Público Civil.
Art. 31. O Diretor. da B.N. não fica sujeito a ponto. devendo, porém,
observar o horário fixadÓ.
.
CAPíTULO

VII

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 32. Serão substituídos, automàticamente, em suas .faltas e impedimentos eventuais1 até 30 dias:
I - o Diretor por um dos Diretores de Divisão, previamente designado
pelo Ministro de Estado;
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TI - os Diretore-s de Divisão Por chefes de Seção, prêviamente
dos pelo Diretor;

designa~

III - os chefes de Seção por servidores, previamente designadcs pelo
Diretor da B.

N:

CAPÍTULO

Vlll

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33. As Seções requisitarão da S.A. o material necessano à execução de seus trabalhos, -fornecendo a esta, de acôrdo com as instruções recebidas, os dados estatísticos relativos às respectivas atividades,
Art. 34. Poderão estagiar na Biblioteca Nacional os servidores de bibliotecas federais, estaduais e municipais que, para isso, obtiverem autorização do Diretor.
Art. 35. A extração de cópias d.e manuscritos reservados dependerá de
autorização do·Ministro de EstadO.
Art. 36. E' vedado aos se:;::vidores da B. N. exercer, por qualquer que
seja a forma, o comércio de artigos da mesma natureza dos que constituem
o acervo da Biblioteca .
Art. 37. A B.N. receberá doações que interessarem ao seu acervo, feitas,
porém, sem qualquer imposição; quanto ao respectivo uso e localização.

CAPÍTULO ,IX
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 38.
próprio.
Rio de

A B. N. manterá cursos de biblioteconomi<!, cqm regulamento

J~neiro,

24 de julho de 1944.- Gastava Cap.:merna.

DECRETO N. 0 16. 168 -

DE

24

DE JULHO DE

1944

Cria funções na Tabela Nwnérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Escola Nacional de Edut.:;açiio Física e Desportos, do Aiinistério da Educa~
ção e Saúde

O Presidente da República, usando d8. at:ibuição que lhe. confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista d<l Escola Nacional de EducaçãO Física e Desportos, da Universidade do Brasil, do Ministério da EducaçãO e Saúde, duas funções de
inspetor de alunos, referência VI,
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na importância-- de Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros) anuais, correrá à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignação !I - Pessoal Extranumerário, Subconsignação qs - Mensalistas, do Anexo n. 0 15 - Ministério da Educação e Saúde
dO Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

ATOS- DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N. 0 16.169 -

213

DE 24 DE JULHO DE 1944

Declara. de utilidade pública paw desapwpriação,· imóveis necessários à cons-trução do campo de Ahaetetuba, Estado do Pará

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constitt~ição, e de acôrdo -com o art. 6.0 combinaqo com
o art. 5.0 , letras a, b e n, do Decreto~lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 §ão declarados de utilidade pública, para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias que neles existirerr~, ocupadOs pelo campo de
aviação de Abaetetuba, Estado do Pará, pertencentes ao Sr. Garibaldi Parente (681.102,5118 m2), à viúva D. Joana· C. Costa (420. 729,5744 2m),
e aos Srs. Latino Lídio da Silva e outros ( 143.058,8700 m2), ou a seus sucessores, e que perfazem a área total de 1. 244. 890,9562 metros quadrados,
tudo conforme ·consta do processo protocolado sób Ó n.0 5, 844-44, no Ministério da Aeronáutica, no qual se encontra a planta respectiva, que vai E.lssinada pelo Diretor de Obras dêsse Ministério,
Art. · 2.0 Destinam-se êsses imóveis à construção do campo de Abaetetuba,
Estado do Pará.
Art. :3.° Fica o Ministério da Aeronii.utica autorizado a efetivar a desapropriação respectiva, na forma do art. 10, do Decreto-lei n. 0 3. 365, de 21
de junho de 1941.
Art. 4.0 A despesa correrá pelos recur-sos constantes n:;t sub~consignação
04~04, do Decreto-lei n. 0 6. 145, de 29 de dezembro ele 1943.
Art, 5.0 Revogam~se as disposições em Contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
/
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. 0 16.170 -

DE 24 DE JULHO DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo '14, 'letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto~ lei· n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941,. decreta:
Art.. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe E -da carreira de Bibliotecárioam..·iliar, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago em
virtude da exOneração de Maria T~resa de Melo e Sousa, devendo a• dotação
correspondente ser levada a crédito da conta~corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Kio de ]Elneiro, 24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

214

ATOS ·.DO'.PODER EXECUTIVO

DECRETO N.O 16.171

-DE

24

DE JULHO' DE

1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, ·usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nas· t&rmos do art. 1.0 , alínea n, do De,-

crcto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam sUprimidos dois (2) cargos da classe F da carreira de
Polícia Especial do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude da promoção de Boanerges Batista e da
exoneração de Orlando da Silva Barbosa, devendo a dotação .-Correspondente
ser levada a crédito da conta corrente do Quadro Permanente do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1944, 123.0 ·da Independência e 56.0 da
RePública;
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho,

DECRETO N.O 16.172 -

DE

24 DE JULHO DE 1944

SuPrime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ·confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição ·e nos têrmos do .3.rt. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe H da carreira de
Oficial Administrativo, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, vago em virtude da aposentadoria de Antenor Sobrosa,
devendo a dotação correspondente 'ser levada a crédito da Conta-Corrente do
Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1944, 123.0 . da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 16.173 -

DE

24 DE juLHO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo de Diretor de Serviço da Secretaria da Câmara dos Deputàdos, padrão M, do Quadro do Congresso Nacional - Il - Câmarà dos Deputados - do Ministério da Justiça e Ne_gócios Interiores, vago em virtude do falecimento de Antônio Ma'ia Santos,
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devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
quadt'o Permanente do mesmo Ministério.
,
Art. 2. 0 Revogam~se as disposiçÕe!! em contrário.

Conta~Corrente

do

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO

N. 0

16.174-

DE

25

DE

JULHO

DE

1944

Aprova o noVo orçamento para construção. de uma. Estação de Expurgo
no pôrto do Rio de ] aneiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o parecer do Ministério da
Fazenda, constante da Exposição de Motivos n. 0 1. 743, de 28., de junho de
1944, decreta:
Artigo Único. Fica ap,rovado o novo orçamento ·na importância total de
Cr$ 39.827,000,00 (trinta e nove milhões e oitocentos e vinte e sete mil cruzeiros) em substituição ao aprovado pelo Decreto n.0 13.279, de 27 de 'ag8sto
de 1943, para a construção e instalação de uma Estação' de E::purgo, no pôrto
desta Capital, para expurgo, .beneficiamento e armazenagem de cereais, grãos
leguminosos e outros, pelos processos químico's e elétricos;
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1944, 123.0 da Indcpendgncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Me_n'donça Lima.

DECRETO N. 0 16.175- DE 25 DE JULHO DE 1944

Altera as _Tabelas Numérice.s "Ordinária e $uplementar de Extranumeráriomensalista do· Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, e :dá ou·
tras providências
O Presidente da Repl!blica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam alteradas,. na forma da relação anexa, as Tabelas Numéricas 'Ordinária e Suplementar de Extranumerário-mensalista do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica.
Art. 2~0 A despesa éom a execução do diSposto neste Decreto, na importância de Sr$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos cruzeiros) anua'is, cor~
rerá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário.
Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n.0 8 - Conselho Nacional de Águas
e Energia Elétrica - do Orçamento Geral' da RepúbliCa para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,, r&vog'adas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 'da
Repúblíca.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

TABELA NUMÉRICA O:;:RD;:::,:IN;:''e!:Á~R~IA~,é,===========~~-===~-

====-==· - SITUAÇÃO ATUAL

I

Número
Séries funcionais

de

funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

Referência

I

'

I

Tabela:

2
3
4

6
17

. . . . . . .. ... .
I .. ... . .. ........ .. .. . ...............
.

. . .. . .
I ...... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . . ........
I
'

"

~·

1

.1

II

3
4

5

!

I

I
I
I

Auxiliar

XI

1_

I
I

i Sup\~men.
I
i

_2_1_

r

........................ -.

-

XIV

ISupJAmen.
I

Tabe!S"

1

1

>

óm

XI
X
IX
VIII
VII

I
I

I

Bibliotecário

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

VII

I

I

i

I

I'

I

I

Escriturário

I

I

de Escritório

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

7

I

l
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... .

I

A~xiliar

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

2

I

I

I
I
I

li

XI
X
IX
VIII
VII

I

I

Referência

'

I . .. . . . . . .. .. . Escritório
. . . . . . . . ... .

I

Séries funcionais

funçoes

I

Auxiliar de

2

r~;ro

I

I

II

I
I

..

I
=..---..--.......-~

-

217

ATOS DO PODER EXEQUTIVO

DECRETO N. 0 16. p6 -

DE

25

DE JULHO DE

1944

Aprova Tabelas Numéricas de Pessoa.! l.Ylensalista de estabelecimentos do
Ministério da Guerra que possuem economias ptÓprias e dá outras providências

O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe cor.iere o artigo 74, letra a, da Constituiç8o, decreta:
Art. 1.° Ficam substituídas pelas que acompanham o presente Decreto, na forma do § 1.0 do art. 1.0 do Decreto-lei :n." 3 .~',90, de 12 de
agôsto de 1941, as Tabelas Numéricss de Pessoal Mensalista dos seguintes
estabelecimentos do Ministério da Guerra: Caixa Geral de Economias da
Guerra, Estabelecimento de Material de ·Intendên~ia dt:. São Paulo, Ests:belecimento de Su-bsistência Militar da 3.3· Região Militar, Estabelecimento
de Subsistência Militar da 7.a Região \Militar, 3.0 Batalhão Rodoviário Armazém I;ceembolsável Regimental e 4.0 Batalhão Rodoviário ~ Armazém
Reembolsável Regimental.

Art. 2.° Fica· criada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
de·· Pessoal 11/Iensalista .do Estabelecimento de Material de Intendência de
Recife Seção Comercial, do mesmo ~/.Iinistério.

Art. 3.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na
importância de Cr$ 670.200,00 (seiscento9 e setenta mil e duzentos cruM
zei.rcs) anuais, correrá à conta das rendas dos resp~ctivos estabelecimentos,
de acôrdo com o art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 3.490, de 12 de agôsto de 1941.
Art. 4.0

:Ê:ste Decreto entrará em vigor na aata de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúbiica.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

:3IIN!STtl:RIO D.A GUEIU:{A.

CAIXA GERAL DE ECONOMIAS DA GUERRA

Número
de

Séries funcionais

Referência

Tabela

funções

Auxiliar de Escritório

2

XI

Numénca

1

VII

Numética

3

====k===~========~=====k====
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DIRETORIA DE INTEND:JiNCIA DO EXJ1:RCITO SUBDIRETORTA
DE i-IATERIAL DE INTENDÊNCIA DO EXÉRCITO
Es1abelcelmento q}e nlaterfal de

Número
de
funções

Intendêncl~

Séries funcionais

de Süo .Paulo

Referência

Tabela

Mestre

XIV

1

Numérica

1

DIRETORIA DE INTEND:f::NCIA DO EXÉRCITO
SUBDIRETORIA
DE SUBSIST:i!;NCIA DO EXÉRCITO
Esü1belecimento de Snbsfstêneia lUilitnr tia

Número
de
funções

Séries funcionais

z,n

R~gião

Refer~ncia

Mi:.ttar

Tabela,

Correntista
3

IX

Numéri::a

IX

Numénca
Numénca
Numérica

3

Auxiliar de Escrit6rio
2
3
10

......................... •'• ...... .

VIII

VII

15
Tesoureic:o-auxiliar
2

XV

NuméricSi

"li

Suplemf;'tl.

2

Arma'zenista

2
2

=~ h=============~~~===
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DIRETORIA P.E IN'.rEND:f::NCIA DO EXÉRCITÜ SUBDIRETORIA DE
SUBSIST~NCIA DO EXÉRCI'l'O
Estab('ledlllento

de

Subsistência

Mi:litaJ:

da

1,"

Rcsifio

iUil5.tnr

Número
Séries funcionais

de

Referência

Tabela

funções

Amanuense

1

......... •.•· ..................... .

XXI

,Nuffiérka

XVI
XV
XIV
::pn

Numérica
Numéric;3.
Nurnénca
Numérica
Nu..""llérlC9.

1

Amanuense-auxiliar
1
1
1
1
1

• ' •• • • • • • • •! • • • • • • •' ' • . • • • • • • • • • • • • I

........................... ••'• ....

XII

5
Auxiliar de Escritório

XI

1
4

X

5

IX

8
11

VIII
VII

Numédca
N"umér'ca
i\.iumén:a
Numér'c.:l
Numért ... ~

29
TERCEIRA REGIÃO MILI'l'AR
3,<> Bntnllt!f.o Rodo'\·iiirJo -

A:rmnzérn. Reembohtável

Reghn~ntnl

Número
de

Séries· funcionais

Referência

Tabela

funções

Armazenista
1

IX

,1
3

VIII
VII

5

Numértca
Numérica
Numértca
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Número

Referência

Séries funcionais

de

Tabela·

funções·

Auxiliar de Escritório
X

1

IX

1

Numér1ca
Numérica

2
NONA REGIÃO MILITAR
4,o Batalltfio Rocloviário -

Armnzém Reembolsávcl Regimental

Número

de

Referência

Séries funcionais

Tabela

funções

Correntista

XI

1
1
Auxiliar de Escritório
2

XI

1

X

Numérica
Numénca

VI

Num€nCd

3

Praticante de Escritório

1

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

''';'

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

1
DIRETORIA DE INTENDBNCIA DO' EXÉRCITO SUBJ?IRE'l'ORIA DE
MATERI.AL DE INTEND~NCIA DO EXÉRCITO
E:stabelecimento de l:Uaterlal de Inte1ulêneia de Recife

Número

de

Seção Co:mercial

'R~ferência

Séries funcionais

TabeJa

funções

Auxiliar de Escritório
2
4
4

10

.............................. ....
·

XI

Numéltcá

X

Num~nc<;l

IX

Numérica
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DECRETO N.0 16.177-DE 26 DE .JULHO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Austro Sandeville ·a pesquisar jazidas de rochas
betuminosas e piro~hetumlnosas - classe IX em terras de domínio
privado, situadas na comarca de ltapetinin[J,a, município de Angatuba,
Estado de São Paulo.

0- Presidente da República, usando da atribuição que, lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos dos Decretos-leis n. ~ 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 e 3.-236, de 7 de maio de 1941, decreta:
0

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Austro Sandeville a peS"'\\
quisar jazidas de roch.as betuminosas 1e piro-betuminosas clas'se IX - em
uma área de 805 ha (oitocentos e cinco hectares) em terras de domínio privado,
situada na comarca de Itapetininga, município de Angatuba, Estado de São
Paulo e delimitada por um polígono qUe se inicia no vértice 1 (um) situado na
barra do Ribeirão Faxina! afluente da margem direita do Ribeirão Corrução,
próxima à estrada de Angatuba, verificando êste ponto da confluência dêste
ribeir?o com o rio Itapetininga azimute verdadeiro de 26,50 g (vinte e seis
grados e cinqi.ienta centigrados), com 2.100 m (dois mil e cem metros), e seguindo com azimute' verdadeiro 300,00 g (trezentos grados), com 3.220 m
(três mil duzentos e vinte metros) até O•- vértice 2 (dois); pOnto êste· do
qual a povoação de Bem Retiro verifica azimute verdadeiro de 263,80 g ( du··
zentos e sessenta e três grados e oitenta centigrados), com 1.600 m (mil e
~eiscentos metros); da.Í azimute verdadeiro de 6,50 g (seis grados e cinqüenta
centig1·ados),- com 2.624 m (dois mil seiscentos e vinte· e quatro metros)
at~ o vértice 3 (três); e continuando, 100,00 g (cem 'grados), com 1.520 m
(mil quinheatos e vinte metros) até o vértice 4 (quatro); 200,00 g (duzentos
grados), com 1.600 m (mil e seiscentos metros)" até o vértice (5 (cinco);
100,00 g (cem grados), com 600 m (seiscentos metros) até o vértice 6 (seis.);
0,00 g (zero gmdos), com l.OOü m (mil metros) até o vértice 7 (sete);
100,00 g (cem grados), com 2.270 m (dois mil duzentos e setenta metros)
até o vértice 8 (oi.to) e, findmente, 239,80 g (duzentos e trinta e nove grados
e oitenta centigradoi), com 2. 484 m (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro
metros) até o ponto de part1da, vértice 1 (um).
Art. 2.0 Esta autorização de
válida por 2 (dois) anos, a contar
condições estabelecidas no art. 16
n. 0 1.-985, de 29 de janeiro de 1940

pesquisa tem por título êste decreto, é
da publicação do mesmo, e conferida nas
cOmbinado com o art. 79 do' Decreto-lei
(Códi-go de Minas).

Art. 3.0 A presente autorização, observado o disposto no art. 26 combinado com o art. 79 do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), caducará se o concessionário infringir o disposto no art. 24
do referido decreto-lei e será anulado, nos têrmos do art. 25, se o concessio.
nário infringir o n.O I do art. 16, ou não ·se submeter às exigências de fiscalização previstas no Capítulo VI do dito decreto-lei.
Art. 4.0 O titulo a que alude o art. 2:o dêste decreto pagará a taxa
de Cr$ 4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco cruzeiros), de acôrdo com o artigo 17 do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 5.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Indep,endên_cia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS_,

Ale,xandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.0 16 .17'8 -

DE

'26

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Moisés Lupian de Troya a pesquisar jazidas de
rochas betuminosas e piro-hetuminosas classe IX em terras de
domínio privado, situ8.das no distrito, murJ!cípio e comarca de Siqueira·
Campos, Estado do Paraná.

o· Presidente da República, usa:tÍdo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Co~stituição e nos têrmos dos Decretos-leis· ns .. 1.985,
.de 29 de janeiro de 1940, e 3.236, de 7 de maio de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão braSileiro Moisés Lupion de Troya a
pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminosaos - clssse IX em uma• área de 500 ha (quinhe~tos h.ectares), em terras de domínio privado,
situada,s no distrito, município e comarca' de Siqueira Campos, Estado do
Paraná e delimitada por um polígono que se inicia no vértice 1 (um) situado
na conflu&ncia çla Água do Salto com â! Água da Palmeira; o segundo vértice
está situado no extr~mo de uma reta, que partindo do primeiro, com o rumo
de 0° N (zero grau norte),' tem a extensão de 1.450 m (tilil quatrocerÍtos e
cir.qüenta metros); o-. terceiro vértice está situado. no extremo 'de outra reta
que, partindo do segundo, com o rumo ~e 60° NV:/ (se~senta. gra~s noroeste),
tem a extensão de 4, 000 n:!. (quatro mil metros); o quarto vértice está situado
no extremo de outra reta que, partindo do terceiro, com o rumo 0° S (ze!"o
grau sul), tem a extensão de 1.450 m (mil qua~rocentos e cinqüenta metros),
e, finalmente, partindo-se dêste últirúo vértice, rumo 60° SE (sessenta grau:>
sueste) e com a extensão de 4.000 m (qua<tro mil metros), chega-se ao pri~
meiro vértice, ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização de peNuisa tem por título êste Decreto, é
Válida por 2 (dois) anos, a contar da publicação do mesmo, e conferida nas
condições estabelecidas no art. 16 combinado com -o art. 79 do Decreto~lei
n.O 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 3.0 A presente autorização, observado o dispo&to no S~rt. 26 combinado com o art. '19 do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de· janeiro de 1940
(Código de Minas), caducará se o concessionário infringir o disp~sto no ar·
tigo 24 do referido Decreto~lei e será anulado, nos têrmos do art. 25, se o
concessionário infringir o n. 0 l' do art. 16, ou não se submeter às exigência:s
d~.J fiscalização previstas no C:::•pÍtulo VI do dito Decreto~ lei.
ATt. 4.0 O título a que alude o art .. 2.0 dêSte Decreto pagará a taxa
de Cr8 2.500,00 (dois mil e qui.nhentqs cruzeiros), de ac8rdo com o art. 17
do Decreto~ lei n, 0 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minsm).
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Aléxand~e

Marcondes Filho
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DECRETO N.O 16.179-

DE

26

DE JULHO DE

1944

Concede à sociedade Matos, Ribeiro & Comp, Ltda, autorizaç'ão para fun~
cionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que
prescreve ~ Decreto-lei n.0 2. 784,, de 20 de novembro de 1940
O Presidente d~ República, atendendo ao que requereu a sociedade Matos,
Ribeiro & Comp. Ltda., com sede na cidade de Santos, Es-i:ado de São Paulo,
decret~:

Artigo único. E' concedida à Sociedã.de Matos, Ribeiro & Comp. Ltda.,
autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de
acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembrO de
1940; obrigando-se a mesma sociedade· a cumprir integralmente as leis e regu~
16-mentos em vigor ou que venham a vigorar, sôbre O objeto da referida auto~
rização.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho

DECRETO N. 0 16.180 -

DE

26

DE JULHO DE·

1944

Declara caduco o Decreto n. 0 10',229, de 13 de agôsto de 1942
O Presidente da Repúbl:i.ca, usando da atribuição que lhe cànfere o
art. 74, letra. a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 ' Fic:o.- declarada caduca a autorização conferida ao cidadão brasileiro Danilo Andra•de pelo Decreto número deZ mil duzentos é vinte e nove
(10. 229), de treze' -(13_) de agôsto de mil novecentos e quarenta e dois
(1942), para pesquisar quartzo no distrito de Joaquim Felício, do município
de Buenópolis, do Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 RevogHm-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0
República.

d~

Independência e 56.0 da

GETULIO VARGAS;

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0 16.181 -

DE

26

DE JULHO DE

1944

Declara caduco o Decreto n. 0 10.150, de 5 de aiôsto de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição ·que lhe confere o
art. 74, letr~ a, da Constituição e nos tênnos do Decreto-lei n.O 1.9,85, dé 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica· dec!arada caduca a autoriz.ação conferida ao cidadão brasileiro Leopoldo Campolina Diniz pelo Decreto número. dez mil cento e cin-
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qüenta ( 10. 150), de cinco ( 5) de agôsto de mil novecentos e quarenta e
do5s, ( 1942), para pesquisar quartzo e ~ssociados na Fazanda Brejo, do Rio
Preto, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrári0.
Rio de Janeiro, 26 de juiho de 1944, 123.0 da ·Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VA...~GAS.

Apolonio Sa.Ues.

DECRETO N, 0 16.182 -

DE

26

DE' JULHO DE

1943

Declara sem efeito o Decreto n. 0 12.169, de 7 de abril de 1943

O Presidente da Rep6.blka, us<:.ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74,. letra. a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, d-8 29
de janeiro de 1940 (Código de :rvíina·s), decreta:
Art. 1.° Fies: decl2rad<~ caduca a a-uto>ização conferida ao cidnâ5o brasi.leiro Dinarte d8 JVI2deiros Mariz pelo Decreto número doze mií cento e
sessenta e nove ( 12. 169), de sete ( 7) ele EJbril de mil novecentos e quarenta e tr'ês (1943), paratpesquisar scheelita., em terrenos situadcs n~ FaZG:nda Malha·cl.a do Angico, no município dC Jardim do Sericló, do Estado do
Rio Gra:qde do Norte.
Art, 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J:aneiro, 26 de julho de 1944, 123. 0 da. Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.

DECRETO N.O 16.183 -

DE

26 JULRO DE 1944

Auto:-iza a Companhia de Eletricidade Campos de ]ordão e a Compan!tia
Industrial Fôrça e Luz a construirem uma linha de transmissão, entre
a Usina de P...ber11éssia, da pl'in:iei?:a dessas. cmprêsês, e a cidêde de
l{ajuhá.
O Presidente da República, usando da atribuição qüe lhe confere, o
art. 74, letra a, dá ·constituição e nos têrmos do art. 5.0 do Decreto-lei
n.0 852, de 11 de novembw de 1938,
Considerando que, a requerimento da Companhia de Elet::-iddade Campos
clo Jbrdão e da Companhia Industrial Fôrça e Luz, o Conselho N:;;donal de
Águas e Energia Elétriéa reconheceu a conveniêncià da medida, decreta:

Art. 1.0 A Companhin de Eletricidade Campos do Jordão e a Companhia Industrial Fôrça e ~uz ficam autorizadas a construir uma lit_1ha de
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transmtssao, sob a tensão nominal de 30,000 volts, entre a Usina de Abernéssia e a cidé!de de Itajubá.
Par8.grB_fo único. A Companhia Industrial Fôrça e !..uz se incumbirá
da construção do trecho comp1·eendido entre a cidade cle Itajubá e a futura
usina São Bernardo, ficando o trecho •estante, entre esta usir:a e a de Abernéssia, a cargo da Companhia de Eletricidade Campos do J ordão.
A::·t. 2.0 Scb pena de caducidade d.a presente autorização, as interessadas
a:

obrigam~se

I - Regis'.:r~r êste tí-::ulo na Divisão 'de Aguas do Dep::!.rtanwnto Nacional da Produção Mberal (1\1. da Agricultura), dentro de tTinta (30) dias,
a p2rtir da data d.a sua public<1cão.
li Apresentar-lhe projeto, especificações e orçamento, assim como
iniciar e conclui.r as ol:a·as, nos prazos que forem d>Ctermins.dos pelo l\/Hnlstro
da Agricultura.

Art. 3.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de julho Ge 1944, '123.0 da Independência e 55.0 - da

República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 134 -

·DE 26 DE JUL:-~o DE 1944

Autoriza a "Indú~tria de lvfinéâo3 Lobas Limitada" a constíuir -uma linha de
trammisr;;iio, sob. a tensão nominal de 6.600 Volts, e com a extensã_o de
5,8 km, entre Vila Madano, no município de São GonçE.loJ -Estado do Rio
de janeiro, e a3 suns fábricas situe.das no município de l-/laricá, no mesmo
E;;tado

O Presidente da República, usanúo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 5.0 , do Decreto-lei número 852, de 11 do novembro de 1938,
Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Enei-gia Elétric;a jul~

gou conveniente deferir a medida, requerida pela firma interessada, decr-eta:
Art. 1.0 A "Indústria dEJ Minérios Lobas Limitada" fica autoriz<:.da a
construir uma linha de transmissão, sob a tensão nominal de 6.600 Volts e
com a extensão de 5,8 quilômetros, entTe Vila Ms.i-iano, no município de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, e as suas fábricas de beneficiamento de
minérios situadas no munidpio de 1\!laricá, no m.esmo Estado.
!ii 1.0 'Essa linha destina~se a transportar um fornecimento de energia elétrica a ser feito pela Companhia Brasileira de Energia Elétrica à referida firma.
§ 2. 0 As condições dêsse fornecimento, a data" do seu início e as .respecti~
vas tnrifas se,?,o fixadas por portaria do Ministro da Agricultura, mediante
proposta da Divisão de .Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 2.0
obriga-se a:

Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada

I Régistrar êste título na mencionada Divisão de Águas, dentro de
trinta (30) dias, a partir da data da· sua publicação.
=.h~-~.n

F.15
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II - Apresentar-lhe projeto, especHicações e orçamentó, a.s::;im como >ntClar
e concluir as obras, nos pr-azos que forem dete1·minados pelo Ministr-o da Agricultura.
A!"t. 3.0 O presente Decr'eto entra em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de julho dB 1944, 123.0 da Indeprmdência e 56.0 da
República.GETULIO VARGAS.

Apolonio ·Salles ~

DECRETO N.O 16. í85-DE 2f? DE JULHO DE 1944

Renova o Dec!·eto n. 0

8. 907, de 3 de março de 1942

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art.· 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o Cidadão brasileiro Humberto da Veiga Sampaio,
em renovss5o da autorização que lhe Joi conferida pelo decreto nún1ero oito
mil nove~cL!t'?s e sete (8.907), de trê;; (3) de março de mil novecentos e
quarenta e dois ( 194~), a pesquisM calcáreo no local denominado Água Branca,
distrito de Aiitaguá, município de Ilhéus, do Estado da Bahia, numa área de
/quinhentos hectares (500 ha), d~limitacla por um retângulo tendo ·Um dos
vértices situado à distância de mil 'metr'os ( 1. JOO m). rumo <'sessenta graus
sudoeste (60° SW) do quilômetro quinze (Km 15) .da Est;ada de Ferrn
Ilhéus a Conquista e cujos lados convergentes no vértice considerado, e a
partir do mesmo,, têm, respectiva,mente, os seguintes comprimentos e rumos:
dois mil e quinhentos _metros (2.!500 m) trinta graus noroeste (30° NW)
e dois mil .metros (2. 000 m) sessenta graus sudoeste ( 60° SW) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código· de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autênti(:a
dêste decreto, pagará a taxa de Cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e ser:i
transcrito no livro próprio da DiVisão de Fomento da Prcdução Mineral
dci Ministério da Agricultura.
Aü. 4.0 Revogam-se as -disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio. Sa.iles.

DECRETO N. 0 16.186-DE 26 DE JULHO DE 1944

Autoriza a empr~sa de mineração Companhia Itatig Petróleo, Asfalto e Mineraçiio, S. A. a lavrar jazida de salgema no mutJicípio de Cotingüiba, do
Estado de Sergipeo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confére o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Dec;eto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)~ decreta:
Art. 1.° Fica autorizàda a emprêsa de mineração Companhia Itatig
Petróleo, Asfalto
Mineração, S.A. a lav.rar jazida de salgerria situada. no

e
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distrito e município de Cotingüiba, do Estado de Sergipe, numa área de quinhentos hectares (500 ha), definida por um retângulo que tem um vértice situado à distância de mil e seiscentos ffietros ( 1. 600 m), com orientação cinqüenta e um graus vinte minutos sudoeste (51°20' SW) do centro da plataforma da Estação de Socorro da 'Viação Férrea Leste Brasileiro e cujos ladoS~
divergentes d&sse vértice têm os seguintes compTimentos ·e orieritações: dois
mil e quinhentos- metros (2.500 m) este (E) e dois mil metros (2.000 m)
norte (N) . Esta autorização é oUtorgada mediante as condições constantes do
parágrafo único dO 2rt. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código
não expr-essamente mencionadas neste decreto.
·
Art. 2.0
O concessionário da a~torização fica obrigado a fecolher aoS
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidOs à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigaÇões que lhe· incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nu'la, na forma dos arts. 37 e 3.8 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizadO pelo Departamento Nacional da Produção D.1iner3.1 e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.~ A autorização de lavra terá por título êsfe decreto, que será trans·
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis·
tério_ da Agricultura, após o pagamento da taxa de dez mil cruzeiros (Cr$
10.000,00).
Art. 7.0

Revogaffi-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .

GETULIO VARGAS.

Apolonio SallGs.

DECRETO N.O 16.187-DE 25 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Mário Leãd Ludolf a pesquisar quartzo e feldspato
no município de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro
O Pr~sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mário Leão Ludolf a peo;quisar quartzo e feldspato numa área de quarenta e dois hectares (42 ha)
situada no distrito e município de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro, área
essa delimitada por um retângulo qUe tem um vértice a mil setecentos e treze
metros e quarenta e quatro centímetros ( 1. 713,44 m) no ritmo setenta e um
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graus vinte e oito minutos suç!2ste (71°28' SE) do ponto de inte;seção dos
meios~fios -a sudeste (SE) das ruas Santa Rosa e Siqueira Campos e cujos
lados, convergentes nesse vértice, e a partir dêle, têm os seguintes comprimentos e rumos: setecentos' metros (700 m), oitenta e seis graus trinta
minutos nordeste ( 86~30' NE); seiscentos metros ( 600 m), três graus trinta
minutos noroeste (3°30' NW).

Art. 2.0

Esta autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma vi'1 aut-ênt~ca
dêste d8creto, pagará a taxa ·de quatrocentos e vinte cruzeiros (CiS 420,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 . Revogam'-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 194·4, 123.0 da. Independência e 56:~
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaJles,

DECRET·o N.0 16.18.8- DE 26

DE

JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nicolau Pl"iolli a pesquisar c2.Icita, calcá<eo e associados no município de C,:;pão Bonito, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, mando da atribuição que lhe conf8~·e o
fl:rt. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do. Dacreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mim:s), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nicolau Priolli a pesquisao
caldta, calcáreo e aswdados numa área de trezentos hectares (300 ha), situada
no lugar denominado Capela da Boa Vista, distrito de Guapiara ·do muniCÍp10
de Capão Bonito, do Estndo de São Paulo e delimitada por um retângulo tendo
um vértice a oitocentos e vinte e oito metros e quarenta centímetros (828,4·0 m)
rumo sessenta e sete graus quarenta e sete minutos sudoeste (67° 47' SWJ
magnético do meio da fachada oeste (0) da casa de Antônio Dias e os b.dos
-QUe partem dêsse vértice com três mil metros (3.0QO m) e rumo este (E),
magnético, mil m~tros (1.000 m) e rurno sul (S) magnético.

Ait. 2.0 Esta
Código de Minas.
Art. 3.0
dêste decreto,
transcrito no
do Ministério
Art. 4.0

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

O titulo da autonzação de pesquisa, que será uma via autênti.t.:!'l
pagará a taxa de três mil cruzeiros (Cr$ 3. 000,00), e será
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
da Agdcultura.
Revogam-se as disposiçõ_es em cor.trário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles ..
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DECRETO N, 0 ' 16.189 -
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DE 26 DE JULHO DE 1944

Suprime ca;gos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos térmos do e.rt. 1.0 , alínea 'n, do D~
creto-lci n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam sUprimidos vinte e cinco :(25) cargos da classe C .da
carreira de Patrão, do Qu.adro Suplementar do Ministério da Marinha, Vf.!gos
em virtude da aposentadoria de .Clemente Joaquim de Carvalho, da promoÇão de Manuel Custódio Pereira, José de Morais, Bernardino Leovigildo Machado, 11.-:Ianuel Tenório Gomes, Sebastião Paulo de Oliveira, José Alves dos
Santos, !VIiguel Simões da Silva, Francisco Xavier do Nascimento, Manuel
Messias do Nascimento, Manuel Lourenço de Sousa, Luiz Coelho Ramos, Ràimundo Roque Magalhães, João José de Santana, Severo Coelho e Valdomiro
Pedro Gil, do falecimento de João Paulo de Andrade e Lúcio Araújo de Castro, e sete (7) vagas anteriores ao Decreto-lei n,. 0 2.642-40, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem:

DECRETO N. o 16. 190 -

DE 26 DE JULHO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, uz~ndo da atribuição qm~ lhe confere o artigo. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmo!.l do art. 1.0 , alínea n, do· De~
ereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica supdmido nm (1) car'i_:;o da dâsse E. da carreira de Foguista, do 'Quadro Suplementar do r~iinistério da Marinha, vago em virtude
da promoção de João J erernis.s Vieira, ficando sem. aplicação a dots.ção cor~
respondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independência e. 55.0 ,da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem ~

DECRETO N,.o 16.191

-·DE

29

DE

JULHO DE 1944

Suprime canJos extintos·
O Presidente d"/1 República, usando ds atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Consti-tuição, e nos t&rmcs do. art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, c!e 14 de c.tbril de 1941, decreta:
Ar<:.. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da cbsse B da carreira de
Patrão, do Quadro Suplementar do Ministério da I-..1arinha, vagos em virtude
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da promoção de Ocílio Batista Lima e Francisco Joaquim Rodrigues,, ficando
sem aplicação a dotação correspondente ..
Art. 2.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N. 0 16.192- DE 26 DE JULHO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos tê.-mos do art. 1.0 , alínea· n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos nove (9) cargos da classe B da carreira de
Servente, do Quadro Suplementar do Ministério da Marinha, vagos em virtude
da exoneração 'de Euclides Alves Brasil, da promoção de Manuel Lemos Filho,
Venerável Bispo de Castro, Jonas Sales Mazoni, !saque José Rodrigues,.Paulino
Hemrique e João Sindrônio de· Santana Filho, e da aposentadoria de Adolfo
Duarte Ramos e Osmar José da Silva, ficando s.em· aplicação a dotação corr~spondente.

Art. 2.0

Revogam-se a~ disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26, de Julho .de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República. ,
GETULIO" VARGAS.

Hemique A. Guilhem.

DECRETO

N. o

16.193 -

DE

26 DE

JULHO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da aÚibuição que lhe confere o ar~
tigo 74; letra a, da ConstituiçãÇ), e nos têrrnos do art. 1.0, alínea n, do De··
ereto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de ·1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo de Professor, padrão G, dO Quadro
Suplementar do Ministério da Mz.<rinha, vago· em virtude da aposentadoria de
Alberto Brício da Costa, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 RevogamMse as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944,. 123.0 da Ind5pendência e 56.0 da
República.
GETULIO VAR.GAS.

Henrique A. Guilhem.
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DECRETO N, 0 16.194 -

DE

231

26 DE JULHO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que ~he confere o
art. 74, ktra a, da Constituição, e· nos têrmo3 do art. 1.0 alínea n, do De·'
ereto-lei n. 0 3 .195, d'e 14° de abril de '1941, decreta::
Art. 1.° Ficam suprimidos três (3) .cargos da classe C da carreira de
Operário de Imprensa, dó Qu<.i'dTo Suplementar do Ministério da ~A:arinha,
va·gos em virtude da promoção de Giacomo Antônio Boderoni e Abmão Dias
Copie, e dE~ aposentadoria de Onício Ramo:~, ficando seffi aplicação a dotação
correspondente.
Art.· 2. 0 Revogam·se as ,disposições em contní.rio.
Rio de J::meiro, 26 de julho de 1944, 123.0 d8 Independência e 56. 0 da
RePública.
GETUL:::o VARGAS.

Henrique A. · Guilhem.

DECRETO N. 0 16. 195 -

DE 26 DE JULI-IO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da, República, usando da atribuição que lhe confere o
art. '14, letra a, da Constituição, e nos têr'mos do art. 1.0 alínea· n, do De·
ereto-lei n.O 3 .195, de J4 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos cinco ( 5) cargos da classe C da carrei-ra C:~?
Operários de Armamento, do Quadro Supler.-;.entar do Mb:üst2rio d3 1\ü:-rinha,
vagos em virtude da aposentadoria de Pedro Jerônimo de Souss-, do faleciw
mento de José Júlio Pereira C8rdoso, e da promoção de Hermínio ,Macedo,
José Alves dos Santos e Lúcio Alves da Costa, fiwndo sem aplicação a do·
{ação correspondente.
Art. 2.0 Revogam·se as disposições· em contr8rio.
Rio de Janeiro, 26 -?-0 julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
QgTUL!O VARGAS.

Her,rique A. GuillK:m.

DECRETO N. 0 16.196 -

DE 26 DE JULHO DE 1944

Suprime ca1·çps extintos
O Présidente da,_ RePública, usf!ndo da atribuição que lhe confere o
74·, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de '14 de abril de 1941, decreta:
tl.tt.

Art. 1.° Ficam suprimidos dezesseis ( 16) c<i'rgos da classe B du car·
reira de r-/Carinheiro, do Quadro Suplementar do Ministério da ]J.tarinh::r., v2gos
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em viiiude d:) aposentadoria de Manu8l Alves- de Araújo, da exoneração da
José Barbosa da Silva e B~nedito de Sousa Cunh~, e da promoção de Artur
de Oliveira Cruz, I1.1anuel Firmino dos Santos, !T oaquim Lourenço Fernandes,
José G•omes dos Santos, Valdemar Tavares do Nascimento, Isidoro BEltista Rodrigues, João Luiz G.a Silva, Augusto Rites de Araújo, Euclides Gregório da
Si.lv3', Jo5o Antônio Paraísp, Manuel Norberto da Conceição, Raul Domi:rigos
dm; Santos e João Ferreira do Am~ral, ficando sem aplicação a dotação correS~pondente.

A!t. 2.0 Revoga~-:ie :?ts disposiçõe::- em contrário.

Rio de· Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Indep"enàênda- c 56.0 da
Repúblics:.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N. 0 16.197- DE 26 DE. JULHO DE 1944

Suprime caraos extintos
O Presidente da R~pública, usanO.o da atribUição que lhe confere O artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos cio art. 1.0 , aH~ea n, do Dlil-creto-1ei n. 0 3.195, de 14 de ab.-il de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos ,doi'> (2) cargos da classe C da carreira dqj
:;raquinista Marítimo, do Quadro Suplementar do Minl.stéria da 'Marinha, vagos· em virtude da promoção de Albe>to Silvano Patrício Filho e Roberto da
Silva Bastos, ficando sem aplic2ção a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revoga:m~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, .26 de julho de 1944, 123.0 da bdependêncLt e 56.C da
República.
GETULIO VII.RGAS,

Iiec.riqu8 A. Guilflem.

DECRETO N. o 16. 198 -

DE

26 DE JULHO DE 1944.

Suprime car,zos e:.:tintos
O Preside!üe da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Coustituiçi"io, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do D~?
creto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta~
Art. 1.0 Ficam suprimidos- três ( 3) cargos da d2sse E da carreira de
Farolei:ro, do Quadro Suplementar do J\i.Enistério da IVI:J.rbha, V<:!gos em virtude
da promoção de Adernar da Luz l ... ndrade, José Cnldas .rv:Io.ciei e Hemetério
Dauto Gomes, ficundo sem apllcaçG.o a dotação correspcndc:;)i:e.
Art. 2.0 Revogam-~e ar, di~po::.içCes em c~:.ntrário.
Hio de Janeiro, 26 de julho de 1944·, 123.0 da Independência e S6.0 da
República.
GETULIO V ARG.~.s.

FI erv:iqu.0 A. G-uilhem.
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DECRETO N. 0 16. 199 -

DE

26

DE

233

JULHO DE 1944

Suprim'e· cargos extintos
O .Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~-·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos tênnos do art. 1.0 , alínea ·n, do D~
creto~lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dezessete ( 17) cargos da classe C da car~
reira de. Operário de Arsenal, do Quadro Suplementar dO MinistéÍ-io da Mari~
nha, vagos em virtude do falecimento de Emílio Rodrigues Barreira e Alcides
do Amaral Baía, e da promoção de Álvaro Dias, Dirceu de Castro Alves, Valter
Freitas, Valdemar Bento de Sousa, João Rodrig~es de Menezes Júnior, Nilton
de Sousa· Matos, Clóvis Hemiques, Nicanor José Alves, Lourenço José de
Araújo, Maceu Nicolau de Oliveira, Cid Fernandes Martins, Gabriel Miguel
Assad, Luiz Domingues, Osires Mendes e José Alven Carvalho, ficando sem
aplicação a dotação correspond~nte·.
Art. 2.0

Revogam-~e

'
as disposições
em contrário,

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da

República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. G-uilhem.

:DECRETO N. 0 16.200 -

DE 26 DZ JULHO DB 1944

Sapâm0 cargos cxti-of:os

O Presidente da República, csando cla atribuição qua lhe confere o
út. '14, letra a, ds· Constituição, e nos têrmos do tirt. 1.0, a-línea n, elo Dec::eto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos nove (9) ce•rgos da classe F da carreira d~
Foguista, do Quadro Snplemeatm· do Ivl.:inist6do da lVlz:·<inha, v1><gos em virtude
do b!ecimento de Ramiro Alves da Silvê! e Cristina de Sousa Oliveira, e da
apos-elltadori.a de Estevão Luiz de l\1otos, Mateus Henrique d;x Conceição,
Nb::o11el Lopes de Sá, José Alves da·s Ne•?cs, Fc:.ustelino José d~s Chaga::;,
Francelir.o l\1::':achaào da Silva e José Alves de Oliveira, Hcando se~n <:.-p!icação
<>.• dot3ç8:o correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçGcs em contrário.
I~io de Janeiro, 26 de julho de 1941, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VA5.GAS.

Henrique A. Guii.r.em;
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DECRETO N. 0 1'6.201 -

DE

26

DE

'JULHO

DE

1944

Extingue cargos excedentes
O· Przsidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da• COnstituição, e nos têrmoS do art. 1.0 , ~línea n, ·da Decreto-lei n. 0 3 .195, de. 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos dois (2) cs.Tgos da classe H da carreira
Desenhista, do Quadro Permanente do Ministério da Marinha, vagos·
v'irtude qa promoção de Alarico de Medeiros e Júlio Ferreira· da Silva,
yendo a doü.•ção correspondente ser levada a cr2dito d&> conta-.corrente
mesmo quadro e Ministério.
Art.

de
em
dedo

2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de' julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem;.

DECRETO N.O 16.202-DE 26 DE

JULHO DE

19-44

Autoriza o cidadão brasileiro Os-•N!ldo Rocha Miranda a pesqtdsar pirita e associados no município de" Buri: do Estado dJ São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do becréto-lei n.O 1. 935, de 2:9
de janeiro de 1940 (Código de IV1ir!as), deFreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Osv2ldo Rocha MirandtJ.
a pesquisar pirita e associ~dos numa área de quinhentos hecta"Les (500 ha),
situada em terrenos da Fazenda Santa Albertina, distrito de Aracaçu, munic!pio de Buri, do Estado de São Paulo, área essa delimitada por um retângulo
que tem um vértice a dois mil seiscentos e noventa e dois metros (2.692 m),
rumo magnético vinte e um graus ci!:.qüsmta minutos sudoeste (21°50' SW)
da' confluência do córrego da Fazenda no rio Paranapanema e cujos lados,
convergentes nesse vértice, têm os seguintes comprimentos e .rumos magnéticos:
dois mil·e quinhentos metros (2.500 m) sul (S), dois mil metros (2.000 m)
leste (E).
Art. -2. 0 Esta
Código de Minas,
Art. 3.0
dêste decreto,
transcrito no
do Ministério
Art. 4.0

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

O título da <'lutodzação de pesquisa, que será uma via autêntica
pagará ·a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
da Agricultura.
'
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de j1..:lho de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 55.0

GETULIO 'yARGAS.

Apolonio Sailes.
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DECRETO N. 0 16. 203 -

DE

26

DE

JULHO

DE

1944

AutoriZa o cidadão brasileiro Osvaldo Rocha Mhanda a pesquisar pirita e associados no município de Buri,_. do Estado de São Paulo

O Presidente ·da República, us:mdo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, c!e 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Osvaldo Rocha Miranda
a pesquisar pirita e associados numa área de quinhentos hectares ( 500 ha),
situada em terrenos da Fazenda Santa Albertina, distrito de Aracaçu, município de Buri, d~c) Estado de São Paulo; área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a mil metros ( 1. 000 m) rumo magnético oeste
(\V) da confluência ào córrego da _fazenda no rio P~ranapanerrla. e cujos lados, convergentes nesse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2.500 m), sul (S), dois mil metros
(2.000 m) leste (E).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas'.
Art. 3. 0
dêste decreto,
transcrito no
do Ministério
Art. 4.0

autorização é

outo::gada

nos

têrmos' estabelecidos

no

O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên-::ic::t
pagará a ta~:a de· cinco mil c:r:uzeiros (Cr$ 5. 000,00), e set·á

livro próp:-i~ da Divisão de Fomento dcl Produção Mineral
da Agricultura.
Rev<;>gam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO

V.A.RGAS.

Apo1onio Salies.

DECRETO N. 0 16.204- DE 26 DE JULHO DE 1944
Autoriza o cida4ã.o brasileiro José Bento Seiberlich a pesquisar caulim, mica
e associados no município de juiz de Fora, do Estado de Minas Gerais
O Prysidente da República, us~ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Comtituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de MinaS), decreta:

Art. 1.° Fica !3-Utorihdo o, cidadão brasileiro José Bento Seiberlich a
pesquisar cauE::n, mica e associados numa área de cem hectares ( 100 ha),
situada no lugar denominado Sítio da Grata, distrito de Ibitiguaia, município
de Juiz de Fora, do Estado de 1\finas Gerais, e delimitada por um quadrado
de mil metros (1.000 m) de lado, tendo um vértice a quinhentos e dez metros
(510- m). rumo oitenta graus noroeste (80° NW) magnético, da: sede do
refeddo S:itio da Greta, e os lados que partem dêsse vértice com rumos norte
(N) e !esta (E) magnéticos.
Art. 2.0 Esta
de Minas.

Cód~go

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos :w
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Art. 3.0 ·

O título da autorízação

de

pesquisa, que será uma via autêntica

dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) e será tr.anscrito

no liv:ro ·próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral \do l'A:inistério
da Agricultura.

Art.- 4.0

Revogam~se

as disposições em çontrário.

Rio de Janeiro, 2-6 de julho de 1944, 123. 0 da lndeipendência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 16.205-DR 26 DE JULHO DE E;,,

Autoriza o cidadão brasileiro Alexandre Siciliano Júnior a pesquisar calcáreo,
argila e associados no~ município de Capão Bonito, do Estado de São Paulo
O Presidente âa República, usando da atribuição que lhe confere o
74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. g85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

2rt.

Art. 1.° Fica autoriz:ido o cidadão brasileiro Alexandre Siciliano Júnior
a pesquisar calcáreo, argila e associados numa área de quatrocentos e vinte
hectares e vinte ares (420,20 ha), situada no distrito e município de Capiio
Bonito, do Estado de São Paulo e delimitada por uma linha poligonal que tem
um vértice 'a trezentos e noventa metros (390 m), rumo sessenta e sete graus
trinta minutos sudoeste (67°30' SW) da fóz do córrego Formigas, afluente do
rio P2ranapanem,a e cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes com~
primontos e rumos: mil metros (1.000 m) vinte e nove graus noroeste (29?
NW); mil quinhentos e setenta e cinco metros (1.575 m), sessentn e um
graus nordeste (61° NE); deis mil cento e setenta. e cinco m~tros (2 .175 m),
cínco gH:us trinta minutos nordeste (5° 30' NE)-; mil metros (1.000 m), oi~
tenta e quatro graus trinta minutos sud2:>:te (84° 30' SE); dois mil setecentos
metros (2. 700 m), cinco graus trinta minutos sudoeste (5° 30' SW); dois ·mil
e noventa e quatro metros (2 .094 m), sessenta e um graus sudoeste (61° SW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização é

outorgada nos

têrmos

estabelecid(':S nc

Art. 3.0 O título da au~orlzação de pesquise\, que será üma via aut~ntica
dêste deçreto, pegará a taxa de quatro mil duzentos e dez cruzeiros (Cr$
4.210,00), e será transcrito no livro próPrio d~ Divisão de Fomento d~ Produçfio Mineral do Ministério da Agri-=ultur-a.

Art.. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944·, 123.0 da Ind.ependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
fi~polonio

Salles.
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DECRETO N. 0 16. 206 -

DE 26 JULHO DE 1944

Autoriza o cidedão brasileiro Eli Tavates Pereira a p~squisar mica e associados no município de Eugenópolis. do Estado de MinaS Gerais
O Presidente da República, usanâo da· atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmcs do Decreto~ lei n.0 ·1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Eli Tavares Pereira a pesquisar mica e associados, em terras das Fazendas Pouso Alto e. Serra Medonha, situadas no distrito e municípiO de Eugenópolis, do Estado de Minas
Gerais, numa -área de vinte e_ oito' hectares (28· ha), delimitad8. por um retângulo tendo um vértice à distância de trezentos metros (300 m), no rumo
magnético cinqüenta grau!? noroeste (50° NVJ) partindo do cruzamento de
um córrego, no quilômetro trezentos e noventa e. seis mais novecentos e qu'a~
renta e sete metros e sessenta centímetros (Km 396
947,60 m), da via da
The Leopoldina Railway Co .. Ltd. no trecho Patrocínio- Porciúncula e os lados, que partem dêsse vértice, os .seguintes comprimentos e rumos m<J.gnéticos:
setecentos metros (700 m), cinqüenta graus noroeste (50° NW) e quatrocentos metros ( 400 m), quarenta graus sudoeste ( 40° SW) .

+

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada noS tênnos estabelecidos no Cô·
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que se:rá uma via autêntica dêste Dec:reto, pagará a taxa de trezentos cruzdros (Ci$ 300,00), e será
,transcrito no livro ·próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .
Art. 4.0

Revbgam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0
República.

d~

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.207 -

DE 26 DE JULH9 DE 1944

Retifica o art. 1.0 do Decreto n.0 14. 123, de 1·12-43, referente. à autorização
de pesquisa de minério de cromo concedida a José Saturnino SobrinJiO.
no município de Ca.--npo Formoso, do Estado da Bahia.
O Pre:ddente da- República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de js.neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica retificado o mtigo primeiro ( 1°) do Decreto número quatorze mil cento ·e vinte e três (14.123), de um (1) de dezembro de mil
novet':entos e quarenta e três (1943)., que autoriza o cidadão bmsileiro José
Saturnino Sobrinho a pesquisar minério de cromo em terrenos situados no
município de Campo Formoso, do Estado da 'Bahia, o qual ps<Ssa a ter a
seguinte reP,ação: Fica autoriZado o cidadão bmsileiro José Saturnino So~
brinho a pesquisar minério de cromo, numa área de um hectare setenta e
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nove ares e oitenta e sete centiares ( 1,7987 ha') sitmtd'a no luga-r denominado
Limoeiro, no distrito e município de C2m:Po ·.Formoso, do Estado da Bahtn,
e à.elimitc.da por um triângulo que tem um dos seus vértices a oitocentos e
oite:<J.ta e no-ve r::w~ros e cinqüenta e oito centímetros (889,58 m) no rumo
verdadeiro sessenta e um graus quatro minutas· sudoeste (61° 04' S\V) do
centro da soleira do portal da capela do Arraial de Limoei.ro, e os lados, a
partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos verdc;deiros: duzentos e sesSenta e quatro metros e oitenta centímetros (264·,80 m)
treze graus 'sudoeste ( 13° SW), cento e trinta e cinco metros e oitenta e
sete centímetros (135,87 m), setenta e sete graus sudeste (77° SE), duzentos
e noventa e· sete metros e cinqüenta e 'qua-'~ro centímetros (297,54 m) quatorze graus dez minutos noroeste ( 14° 10' NW),
Art. 2.0 A prese:ri.te alt~ração não fica sujeita a pagamento de ts.<xa na
forma dÓ art. 17' do Código de .Minas.
Art . 3.0 Ficam m?ntids.s as demais disposiçõ.es dos mtigos do referido
Decreto, que passc..orn a fazer parte integrante do presente.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.

DECRETO N.0 16.. 208-DE 26 DE JULHO

DE

1944

AutQriza o cidadão brasileiro ]orge Alves de Lima a pesquisar carvão mineu;l
no munic~pio de São. Jerônimo, do E#ado do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têi'mos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o ddadão brasileiro Jorge Alves de Lima a pesquisar carvão mi:r1era1 no lugar denominado Estância do Meio, situado na
zona do Leão, distrito de Butiá, m.unidpio de São Jerônimo, do Estado do Rio
Gratide do Sul numa área de oitocentos e noventa e oito hectares e setent:,
ares (898,70 ha), delimitada por .um losango·-tendo um vértice à distância de
dois mil e setenta metros ( 2. 070 m), no rumo verdadeiro quarenta e sete
graus trinta minutos nordeste (47° 30' NE) do canto nordeste (NE) do,Poço
Venceslau Braz, da Mina do Leão e os lados, que partem dêsse vértice,
têm o comprimento,de três mil metros (3. 000 m) e os s~guintes rumos ver~
dadeiros: sete graus. nordeste (/7° NE), o; tenta e sete graus noroeste (87° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelécidos no
Código de Minas.
,
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto,. pagará a taxa de quatro mil quatrocentos e noventa e cinco
cruzeiros (Cr8 .4.495,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Minstério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~Se as diSposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de jUlho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa!Ies.

239

A"TOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 16.209-DE 26

DE

JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro ]amilo Chaer a pesquisar minérios de ferro e de
mang.;mês no município de Brum?.dinho, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tàt. 74, letra a ·da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.-985, de 29
de janeiro de 1940 (Códigà de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica ·autorizado o cidadão brasileiro Jamilo Chaer a pesquisar
minér-ios de ferro e de manganês, nUma área de quarenta e cinco hectares e
setenta ares (45,70 ha), situada no local denominado Três Pontes, no distrito

e mUnicípio de ~Brumadinho, do Estado de Minas Gerais, e delimitada pot
·um polígono irregular que tem um dos v8rtices na cachoeira do Belmirinho ·no
córrego Brumadinho, no ponto em que fazem divisa os terrenos de 1\!Iqteus
Chaer, de José· Procópio e dos herdeiros de Belmiro Pinto Brandão e os lados,
a partir do vértice consider2do, têm os seguintes comprimentos e rumos magné~
ticos: duzentos e sessenta metros (260 m), vinte e oito graus nordeste (28°
NE); quinhentos e quarenta metros (540m), sessenta e nove graus e trinta
minutos sudeste (69°30' SE); quinhentos e setenta c cinco metros· (575 m),
oito graus e quinze minutos noroeste (8°15' NW); quinhentos e -setenta e
cinco metros (575 m), sessenta e dois graus noroeste (62° NW); setecentos
e noventa e cinco metros (79~ m) 1 vinte e dois graus e trinta minutos sudoesb~
(22°30' SW); trezentos e três metros (303 m), sessenta e um graus e trinta
minutos sudeste (61°30' SE).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos n6-"

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará -a taxa de quatrocentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 460,00),
e -será transcrito no livro prépl"io da Divisão de Fomento da Produção Miner3l
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

m; disposições em contrário"

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
.da República.
GETUi..rO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0

16.210-DE

26

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão· brasileiro Pedro Giselaar Chermont de Miranda a pesquisCJ.r
quartzo e água marinha no município de Itambacuri, do Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro Giselaar Chermo!").t
de Miranda a pesquiSar quartzo. e água marinha numa área de trinta hectares
(30. ha), situada no local denominado Palmital, distrito de São Fidélis 1 mu-
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mctpio de Itamb3curi, do Estado de Minas Gerais, área essa delimit8da per
um h:=;xágono irregular que tem U!i~ vértice a duzentos e cinqüenta e qUatro metros (254 m) no rumo verdad8ir-J vinte e quatro graus dez minutos nordeste
(24° 10' NE), da confluência do córrego Pdmital no rio São Mateus e cujos lados,
partir d@sse vértice, têm OS seguintes comprimentOS e~rU!nOS verdadeiros:
seiscentos metros (600 m) sul (S), quillhentos metros (500 m) oeste (Vl),
setecentos e cinqüenta metros (750 m) norte (N), 'ce;lt;LO e doze :riletros
(112 m) reste (E), duzentos e cinqüenta e sete metros (257 m) dezesseis
graus sudeste (16° SE) trezentos e trinta cinco metros (335 m) setenta e três

a

graus nordeste ( 73° NE).

Art. 2. 0 Est;;:.
Código de Minm:.

autol"ização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.o O tífulo da autodz2ção de pesquisa, qu8 smá uma •1ia autênti;;a
clêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr8 300,00) e será transcrito rio livTo próprio da Div~são de Fomento da Produç5.o 1\•linen:l do !v'Iinistério- da Agricultura.
Art. 4.0

I-?.evogam-se as' disposições em contrário.

RiO de Janeiro, 26 de julho de 1944, · 123.0 da Independência e 56.0
da Repúbiica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.211-DE 26

DE JULHO

'

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de A3sis Duarte a pesquis:}_r m-1ro e <<sso~
c{;:.dos no municÍpio de Barão de Cocais, do Estado dEi Iliine.s GeraiS

Q Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
·art. 74, letra a da Constituição e noS têrmos do Dec:eto:..lei n. 0 1.985, :te 29
de janeilO de 1940 (Código de Minas), decrot8 ;,
Art. 1.° Fica autorizc:.do Õ cidadão brasileiro Francisco de Assis Duarta
a pesquisar ouro e associados numa área de oitenta e quatro hectares e setenta
ares (84,70 -ha), situada na Fazendã. de Santa Cruz, no distrito e munic:ípio
de Barão de Cocds, do Estado de Min&s Gerais, delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a trezenton e setenta metros (370 rn) ·no rumo
magnético vinte e um grnus nordeste {21° NE) da confluência do:=; cóm~gos
Santa Cruz e 1\I.Iina dos Homens, e os lados a partir do vértice considerado,
com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatro·csntos mt:tros
(400 m) vinte e cinco graus nordeste (25° NE), novecentos e dez metros
{910 tn) sessenta e cinco graus ncroesi:e (65° NW), miLcento e vinte metros
(1.120 m) trinta graus noroeste (30° NW), quatrocentos metros (400 m)
sessenta graus sudoeste (60° SW), mil e duzentos metros (1.200 m) trinta
graus sudeste (30° SE), mil metros ·o.ooo m), sessenta e cinco g>aus
sudeste ( 65° SE) ,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos es'tabelecidos rJO
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut~ntka
dêste decreto, pagará a- taxa de oitocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 850,00)
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e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura,
Art, 4.0 Revogam-se as dispostções em contrário.
Rio de J aneii-o, 26 de julho de 1944, 123.0 d;;· Independência e 56.0
da R-epública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16.212 -

DE

26 DE JULHO DE 1944

Decreta luto oficial pelo falecimento do Doutor Clovis Bevilaqua

O Presidente da ~epública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra as da Constituição;
Considerando que o Senhor Doutor Clóvis Beviláqua, hoje falecido, prestou, nas elevadas funções públicas que exerceu, assinalados serviços à Nação,
resolve:
Artigo único. Decretar luto oficial por um dia, -como sinal de pezar
pelo falecimento do Senhor Doutor Clóvis Beviláqua _,.
fo(io de J arteiro, 26 de julho de 1944, 123.0 da_. Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.213

DE

·27

DE JULHO DE

1944

Altera um dispositivo do Decreto n. 0 6.605, de. 17 de dezembro de 1940
O Presidente da República, usando dõ:l atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0· O art. 2.0 do Decreto n.0 6.605, de 17 de dezembro dé 1940
passa a ser redigido do seguinte modo:
"Art. 2.<? A Previdência- dos Subtenentes e Sargentos do Exército sérá administrada por uma diretoria composta de um diretor,
um tesoureiro e um secretário, oficiais da Re'seí-va , ou reformados
de livre nomeação e demissão do Ministro da Guerra.
Parágrafo único. 'Ésses oficiais perceberão ums gratificação
mensal arbitrada pelo Ministro, mediante proposts do Diretor d:'l
Previdência e paga pelos cofres; da lnstituiçã~. :•
Art. 2.0 O presente Decreto entra em \dgor ns data de sua publicação,
revoga-das as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico
C(ll. de Leis -

Vol. VI

à-.

Dutra.
F. 11
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DECRETO N.O 16.214 -

DE

27

DE JULHO DE

194':]-

Autoriza a firma brasileira Pereira ·& -Ferreira a comPrar pedras preciosas
O Presidente da República, usandq da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho dé 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a firmS! brasileira Pereira & Ferreira, estabelecida em Diamantina;, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedroo pre~
ciosas nos tênnos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituirido
título desta autorização uma via autêntica do presente De:::reto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se-as dispo-sições em cantrádo.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.? da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira,

DECRETO N. 0 16.215 -

DE

27

DE

JULHO DE 1944

.Auto'f"iza o cidadão brasileiro Gabriel Antônio Coelho a
preciosas

comprar pedras

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decieto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica a-utorizado o cidadão br8si1eiro Gabriel Antônio CÓelho, re•sidente em Diamantina, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título dests.· autorização uma via. autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 1tste Decreto.entr~rá em vigor na"data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições .em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de julho. de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO. N.O 16.216-DE 27 DE JULHO DE 1944

Autoriza o ddadão brasileiro Vicente ·Pereira de Vasconcelos a comprar
pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho
de 1938, decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Vicente Pereira de Vas~
cancelos, residente em ltuiutaba, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedra~

243

ATOS DO PODER EXECUTIYO

preciosas nos t&rmos do Decreto-lei n.0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2.0

ftste decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de JaneirO, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
·da República.
GETULIO VARGAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0 16.217 -

DE

27

DE JULHO DE

1944

Autoriza a emp1:ê.sa de mineração Pigmentos Minerais Ltda., a pesquisar
tina e associados no município de Camamú, do Estado da Bahia

be:ri~

O Presidente da RepÍíblica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74-, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 L 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código -de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa de mineração Pigmentos Minerais
Ltda. ~ pesquisar baritina e associados nuina área de trint8. e dois hecta<res e
quarenta e três ares -(32,43 ha)1 situada na Ilha Gnmde de Camemú, município
de Camam.ú, do Estado da Bahia, árel>! essa delimitada por um pentágono irregulsrr que tem um vértice a quinze metros ( 15 m) no rumo magnético dez graus
nordeste ( 10° NE) do canto noroeste (N\V) da casa de residência de José
Evarist-o Moreno e cujos lados, a pB!rtir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos "magnéticos: quatroc~ntos e dez metros (410 m) setenta graus
sudeste (70° SE), quatrocentos e cinqüenta metros ( 450 m) quarenta graus
sudeste (40° SE), quo.<trocentos e cinqüenta metros (450 m) cinqüenta graus
sudoeste (50° SW), oitocentos e três metros ( 803 m) quarenta gra.us noroeste
(40° NW), duzentos e quarenta metros (240 m) cinqüenta graus nordeste
(50° NE).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códig,,

Art. 3.0
dêste decreto,
transcrito no
Ministério da

O título da autorização de pesquisa, que será- uma- vi8J autêntica
pagará a taxa de trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 330,00), e será
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se a.s disposições em contrário.

Rio de Jsm.eiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio1 Salles.

24-4

ATOS DO

POD~R

DECRETO N. 0 16.218 -

EXECUTIVO

DE

27

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Valéria de Sousa, a pesquisar calcá.rea, no
município de Arcos, do Estado de Minas G'erais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arart. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29.
de janeiro de . 1940 (Código de Minas), decreta :

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão·br~sileiro José Valéria de Sousa, a
pesquisar calcáreo numa área de cem hectares. (100 ha), situàda na faZenda
Caneleiras, distrito e município de Arcos, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a qua<tr'ocentos e vinte metros (420 m) rumo sessenta e dois graUs noro2ste (62° N\iV)' magnético, do
entroncamento dm estradas de rodagem que vão de Pains para Biquinha e
pE!ra Arcos e os lados que partem ·dêsse vértice, com mil quatrocentos e ses~
senta metros (1.460 m), e rumo sessenta e dois graus e trinta minutos nordeste (62° 30' NE) magnético, seiscen.tos e oitenta
cinco metros (685 m),
e rumo vinte e oito graus sudeste (28° SE) magnético.

e

Art, 2.0

Esta

au~orização

é outorgada nos têrmcs estabelecidos no Código

de Minps.

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxE! de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento ·da Produç~o Mineral do MiniStério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as

d~sposições

em

contrári~.

Rio de Joneh-o, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles,

DECRETO N.O 16.219- DE 27 DE JULHO DE 1944
Autorizfl o cidad.ão brasileiro PfJ.ulo Pavie a pesquisar quartzo no município de
ltamarandiba, do Estad,o de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere ó ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Paulo Pavie a pesquisar
quartzo numa área de cento e quarenta
oito hectares, setenta ares e cinqüenta centiar~s. ( 148,70,50 ha) situada no lugar denominado Lajes, distri~
to e município de Itamarandiba, do Estado de Minas Gerais e delimitada por
uin paralelogramo tendo um vértice no confluência dos córregos das Lajes e
do Largo e os ladoS que pmtem désse vértice com dois mil quinhentos metros (2. Soa m) e rumo quarenta e quatro g!'aus e trinta minutos sudoeste
( 440 30' SW), magnético e mil metros ( 1. 000 m), oito graus nordeste
( 8° NE) magnético.

e
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Art. 2.0
de Mina~.

Esta autorização é outorgada nos tê~bs estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma,. via autêntkit
dêste decreto, pagará a taxa de mil qu8trocentos e noventa éruzeiros (Cr$
1.490,00), e será transcrito no livro próprio d:o! Divisão de Folnento da Pro·
dl.lção Miner.al do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se e.·s disposições em· contrário.

Rio de Jsmeiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.-.220 -

DE

27

DE JULHO DE

1944

Atzü~âza

o cidadao brasileiro lv.lilton de Almeida forem, a pesqwsar quartzo e
associados no município de Bocaiúva, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra .a, da Constituição, c nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de' 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bxasileiro Milton de Almeida Borem
a pesquis-2.1r quartzo e associados, numa área de quarent~ ~ dois hectares
(42 ha), situada na Fazenda Ca'faíbas, distrito e município de Bocaiuv~, do
Estado de Minas Gerais e delimitada por um pentágono que tem um vértice
na confluência dos córregos Barroca do Muricí e Barroca do Pé do Morro e
cujos lados, a partir dê.sse vértice têm os seguintes comprimentos e· rumos
magnéticos: trezentos metros (300 m), oitenta e ·três graus e dez minutos
sudeste (83° 10' SE); quatrocentos metros (400 m), seis graUs e cinqüenta
minutos nordeste (6° 50' NE); setecentos e dez metros (710 m), 'quarenta e
nove graus noroeste ( 49° NW); seiscentÓs Inetros ( 600 m), trinta e dois
gnms e trinta minutos sudoeste (32° 30' SW); seiscentos metros (600 m)
cinqüenta e sete graus e trinta. minutos sudeste (57° 30' SE),
Art. 2.0

Esta autorização é outorgada nos têrmos estab21ecidos no Cód~go

de Minas.

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será ume.' via <.>.u.têntica
dêste decreto, pagará a taxa de q~atrocent~s e vinte cruzeiros (Cr$ 420,00),
e será tnmscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se

.?JS

disposições· em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da !ndepe"ndência e 56.(1
F.'ePú~lica.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 16.221 -DE 27 DE JULHO_ DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Sérvulo Peréi;ra de Araújo e João Galdino de
Alencar a pesquisar minério de ouro no mutúcípio de Currais Novos, do
Estado do Rio Grande do Norte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.
Ar~>.Ójo e

1.°

Ficam autorizados os cidadãos bralsileiros Sérvulo Pereira de

João Galdino de Alencar a pesquisaT minério de ouro numa área

de duzentos e ciilqüenta e oito hectares e noventa ares (258,90 ha) situada
nos imóveis denominOOos Bosque e São Franéisco, distrito e município de
Currais Novos, do Estado do Rio' Gra<nde do Norte, área essa delimita:da por
um polígono irregular que tem um vértice a oitenta• e três metros e quarenta
e um centimetros (83,41 m) no rumo magnético sessenta e seis graus trinta
minutos noroeste (66° 30' NW) do marco quilométric~ número cento e cinqüenta e sete (km 157) dSl estrada de rodagem cent·ral do Rio Grande do
Norte, que partindo de Natal vai ao Currais Novos, !:! cujos lados, a partir
dêsse 'vértice, .têm os seguintes comp:dmentos- e rumos ma[néticos: cento e
-setenta e sete metros ( 177 m) sessenta e dois- graus .cinqüenta e <::inca mi_nutos
sudpeste (62° 55'· &W), trezentos e vinte -e dois metros e vinte e quatro
centímetros (322,24 m) oitenta e cinco graus sudoeste, (85° SVJ), duzentos
e. trint~ e cinco metros e oitenta e cinco' centímetros (235,8.5 m) 1 setenta e
dois graus quatoi'ze minutos, noroeste (72° 14' NW), quatrocentos e oitenta
e cinco metros. e vinte e nove centímetr.os ( 485,29 m) oitenta graus fiuarenta
e seis minutos sudoeste (80° 46' 'SW), duzentos e setenta e nove riletros e
sessenta e cinco centímetros (279,65 m) sessenta e oito graus cinqüenta e
quatr':> minutos noroeste ( 68° 54' "NW), cento e trinta e nove metros e trinta
e~ nove centímetros ( 139,39 roi· setenta e dois W.aus- tririte e· um minutos
sudoeste (72° 31' SW), cento e qufrtorze metros e oitenta e seis centímetros
(11.4,86 m) setenta e cinco graus vinte e um minutos noroeste (75° 21' NW),
noventa metros (90 m) trinta graus e trinta e seis minutos noroeste (30° 36'
NW), cento e trinta e cinco metros e setenta e dois centímetros (135,72 ffi)
quatro gra-us trinta e seis minutos nordeste (4° 36' NE), cem metros (100m)
vinte e três graus sete minutos noroeste (23° 07' NW), cento e trinta e nove
metros e sessenta Centímetros ( 139,60 m) cinqüenta' e dois graus cinqüenta e
cinco minutos "noroeste ( 52° 55' NW), mil cento e· setenta e três metros e
cinc~ centímetros (1.173,05 m) vinte e nove graus um minuto nordeste
( 29° O1' NE), mil novecentos e vinte e quatro metros e quarent·a e oito
centímetros (1. 924 148 m) oitenta graus trinta e três minutos sudeste (80°
33' SE), mil duzentos e vinte e cinco metros e oit-enta e sete centímetros
(1.225,87 m) vinte. e nove graus um minuto sudoe!lte (29° 01' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos est2belecidos no C5digo
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será umGt via ~mtêntica
dêste decreto; paga-rá a taxa de dois mil quinhentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 2 .. 590,00) e será transcrito no livro próprio d2.1 Divisão de Fomdnto da
Produção Mineral do Ministério dS" Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de ]z.'!leiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da IndBpendência e 56.o d~
República.
GETULIO

VARGAS

Apolordo Salles.

ATOS DO PODER EXECUTIYO

2~7

DECRETO N.O 16,222 -DE '2.7 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ângelo Francisco Nigro a pesquisar caulim no município de Campo Largo, do Estado do Paraná
·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos t€rmos do Decreto-lei n. 0 ·1, 985, ~e 29
de janeiro de 1940 (Código de 1\.:Iinas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão b1asi1eiro Ângelo Francisco Nigro
a pesquisar caulim numa área d.e quatro hectares setenta e sete ~res e setenta
e nove centiares (4. 7779 ha) situada no distrito de Ferraria, do município
de Campo Largo, do 'Estado do Paraná, e delimitada por uma linha poligo~
nal que tem um vértice a setecentos e o~ tenta e quatro metros ( 784 m)
rumo quatorze graus sudoeste ( 14° SW) magnético, da Igreja- da Ferraria e
cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e -rumos
magnéticos: cento e cinqüenta e sete metros ( 157 m) seis graus trinta minutos sudeste (6° 30' SE), quarenta e dois metros (42 m) um grau trinta
minutos sudoeste ( 1° 30' SW), oitenta e cinco metros ( 85 m) doze grauS
trinta: minutos sudoeste (12° 30' SW), duzentos e cinco metros (205 m)
cinqüent~ e sete graus nordeste (57° NE), cento e cinqüenta e cinco metros, (155m) dezenove graus quarenta e cinco minutos noroeste (19°45' NW),
cento e dezoito metros (118 m) sêtenta e noVe grauS noroeste (79° NW).
Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Ai't. 2. 0
de Minas.

Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será um8' via. autêntica
dês te decretO, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no -Iivfo próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral çlo
Ministério da Agricultur&•,

Art. 4.0

Revogam-se

~.:3

disposições em contrário.

Rio de Js.'lleiro, 2,7 de julho de 1944,, 123.0 da Independ~ncia e 56.0 da

Repúblic~.

GETULIO VARGAS

Apolonio Sa.lleS.

DECRETO N. 0 16.223 -

DE 27 J?E JULHO :J?E 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Adolfo Cardoso Aires a pesquisar cromita e

asso~

cindos no município de Piui, do Estado d.e Minas Gerais
O Presidente da República, usv.ndo da atribuição que lhe confere o ar~
rlgo' 74, letra a, da Con.stituição, e nos têrmos ·do Decreto~ lei n, 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado
pesquisar cromita e associados
hectares e oitenta e cinco é.'res
de Piui, do Estado de Minas
que tem um vértice a oitenta

o cidadão brooileiro Adolfo Cardoso Aires a
numa área de quatrocentos e noventa e oito
( 498,85 Ha) situada no distrito e município
Gerais e delimitada por uma linha poligonal
cinco metros ( 85 m), rumo s'etenta e seilt

e

2]t_8
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graus sudeste (76° SE) magnético, da conflu~ncia dos córregos Ponte Alta
e fs.•zencla Nova e cujos. lados a partir d~sse vértice têm os seguintes, 'com~
primentos . e rumos m!3-gnéticos: trezentos e quarenta e seis metTos e trinta
centímetros (346,30 m) e seis gmus sudeste (.6° SE); novecentos metros
(!?00 m) e' sesseuta e sete graus e trinta minutos nordeste (67° 30' NE);
quinhentos e cinqüenta metros (550 m), Sul (8); duzentos e quarenta metros (240 m), oeste (W); quatro mil e setenta e dois metros e trinta centí~
metros ( 4. 072,30 m), seis graus sudoeste ( 6° SW); oitocentos e cinqüenta
metro& ( 850 m); oeste . (W); quatro mil e seiscentos metros ( 4. 600 m),
norte (N) e seiscentos e trinta e oito metros (638 m), este (E).
Ar.t. 2.0 Est·a.· autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será umS! vÍ2l aut~ntica
dêste deéreto pa'l?;ará a taxa de qua.tro mil novecentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 4.990,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do MinistériO da AgricultUra.
Art~ 4. 0 · Revogam-se 2lS disposições em contrário.
Rio de J<'<neiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
República
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles,

DECRETO N. 0 16.224 -

DE 27 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro AgOstinho. de Sousa Oliveira a pesquisar quartzo e
aSsociados no município de Grão ,Mogol, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, Us3ndo. da atribuição q'ue lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n,0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 FieS! 'autorizado o :~idadão bmsileiro Agostinho de Sousa · Oli~
veira a pesquisar quartzo e associados numa área de vinte e nove hectaif.:s ~
quarenta e cinço a:res (29,45 ha), situada- no lugar denominado Saco, distrito
ç município de Grão 1-J!ogol, do EsU.<do de Minas Gerais· e delimitada por
um paralelogramo tendo um vértice a oitocentos metros ( 800 m), rumo cin~
qüenta e cinco graus noroeste (55° NW) magnético, da confluênci:i! dos córregos do Quilombo e da Estiva de Pedra, formadores do córrego do Poções,
e os lados que partem dêsse vértice com seiscentos met:ros (600 m) e rumo
quatorze graus nordeste (14° ..l;'J"E) magnético, quinhentos metros (500 m) e
rumo sessenta• e cinco graus ri'Oroeste ( 65° NVY) magnético.
Art. 2.0 Estâ! aui~rização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será ums• via. autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agiiculture.
Art. 4.0 · Revogam-se ao& disposiç?es em contrário.
Rio de Jameiro, ' 2? de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Saiies.· ·
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DECRETO ·N,O 16.-225 -

DE

27 DE JULHO DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Magnesita S. A. a pesquisar magnesita, talco
e associados no município de Bom ]esús dos Meiuis, do Estado da .Bahia
O Presidente _da Repúblic.a, usando da atribuição que lhe confere o. artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dO Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro r.de 1940 (Código .de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a empr&sa de mineração Magne$ita S. A.
a pesquisar magnesit&.•, talco e associados em terrenos das fazendas São Teodósio, Jatobá e Duas Barras, localizadas na Serra das Éguas, no 1 distrito e
município de Bom Jesús dos Meiras, do Estado da BahiEJ, numa área de
duzentos e cinqüenta e oito hectares, trinta e oito ares e tlez centiàres
(258,38.10 ha), delimitada por um triângulo, }:endo um vértice à distância de
cento e cinqüenta metros (150 m), nO 'rumo magn~tico norte· (N), do cruz2lmento da Estrada Pimjá-Bom Jesús dos Meims, com o riacho da -Boa
Vista e os lados que partem dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil duzentos e cinqüenta e um meti-os e sessenta centímetros:
(1.251,60 m), sessenta e um graus vinte e quatro minutos tdnte segundos
noroeste ('61° 24' 30" NW); quatro mil duzentos e oitenta e quatro metros
(4.284 m), qu8'rents- e quatro graus nordeste (44° NE); quatro mil cento e
trint~· m~tros e oitenta centímetros (4.130,80 m) vinte e oito graus treze
minutos e qu2.renta e cinco segundos Stido2ste. (28° 13' 45" SVV).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título'l da autorização de pesquisa, que será uma via. autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil quinhentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 2.590,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revog2m-se

a.SI

disposições em Contrário.

-Rio de Ja-neiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Apc!onio Salles.

DECRETO N. 0 16.226

~ DE,27 ·nE JULHO DE

1944

Aut~:riza o cidadão brasileiro Ev·aristo Buggio a pesquisar caulim e associados no
município de Campo La.::go, dq Estado do Paraná

O Presidente da República, ustJ.ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letm a, ·da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica · autoriz2.do o cidadão brasileiro Evm-isto Baggio a pesquisar caulim e associádos numa área de dois hectares cinqüenta ares e seis
centiàres (2 .5006 ha) situa-da no lugar denominado Bólinete, no Morro da
EsperançE~, distrito de FeJraria, município de Campo Largo, do Estado do

ATOS DO PODER EXECUTIVO

pg_raná, e delimitada por um polígono irregular _que tem um vértice a quatrocentos e trinta e sete- metros ''(437 m) no rumo magnético trinta e seis
'grf:!us qu.srenta e cinco minutos nordeste (36° 45' N:J3:), do centro da soleira
do_ portal da- Ca.pela do Sagrado Coração de Jesús, situada nos terrenos de
Leona1·do Dibach, à margem da ·rodovia Ferraria-São l'vfiguel, e os lados a
p<i!rtir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: nove11ta e dois metros (92 ·m) oitenta e dois graus sudeste (82° SE),
cento e quarenta. metros e setenta centímetros (140,70 m) setenta e oito
graus sudeste (78° SE); cento e nove metros e trinta cntímtros (109;30 m)
doze graus quarenta e cinco minutos nordeste (12° 45' SE), duzentos e trinta
e um metros e oitenta centímetros (231,80 m) setenta e nove graus trinta
minutos noroeste (79° 30' NW), cento e dez metros (11,0 m) doze graus
quarenta e cinco minutos sudoeste (1~ 0 45'--SW).
Art. '2,0
de Minas.

Esta- autorização· é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será umSI via autêntica
dêste decreto, pagará a t!áxa de trezentos cruzeiros (CrS 300,00), e sérá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultum.
Art. 4.0

Revog~1m-se 2!9

disposiç-ões em contrário.

RiO de J.s.•netro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS

Apolonio 'Salles.

DECRETO N.O 16.227 -

DE

27

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio dos Santos Ferraz a pesquisar mica e
ciados no· mum'cípio de Macarani, do Estado da Bahia

asso~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cida-dão brO!sileiro Antônio dos Santos Ferraz a pesquisar mica e associados em terrenos da Fazenda Alagoas do distrito
de Campim.'!'ams., município de Ma-carani, do E5tado da Bahia, numa área de
trezentos e vinte.- hectares (320 ha), delimitada por um retângulo tendo Um
vértice à distância de mil metros ( 1. 000 m) no rumo magnético cinqüenta
e oito graus sudeste (58° SE) da co'ilfluência dos córregos Riachinho e
.Alagoas e os lados que par-tem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil e qus.trocento~ metros ( 1. 400 m), trinta e sete
gmus vinte minutos sudoeste (37° 20' SW); dois mil e quatrocentos metros
(2.400 m), cinqüenta e .dois graus quarenta minutos noroeste (52° 40' NW).
Do retângulo acima é excluída a área de dezesseis hectares (16 ha) concedida pelo decreto número nove mil oitocentos e noventa e três , ( 9 , 883) de
vinte e sete. (27) de julho de mil novecentos e quarenta e' dois (1942).
ArL ·2.0
d& Minas.

Esta autorização ·é .outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
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Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será umâl via. autêntica
dêste decreto, 'P&ogará a ta<xa de- três mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 3.200,00),
e será tranScrito no livro prÓprio da Divisão de Fomento dar Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Ja<neiro, 27 de julho de 1944,, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GET~IO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.228-

DE

27

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Jaime Saldanha da Gama Frota a pesquisar fosfatos alum.inosos, laterita e associados no município de Turiassú, do Estado
do Matanhã.o

O Pre:>identa da República, usando da atribuição que lhe cOnfere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:'
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jaime Saldanha dâl Gama
Frot<;) a- pesquisar fosfatos aluminosOs, laterita e associados num~ áre'a de cento
e cinqüenta hectares ( 150 ha), situada no lugar denàminado Chapada Pirocaua, distrito de Cândido Mendes, município de Turiassú, do Estado do Maranhão, área essa delimitOO.s ·por um retângulo que tem um vértice a novecentos metros (900 m) no rumo verdadeiro cinqüenta e seis graus noroeste
(56° NW) do centro da lagôa do Pirocaua e cujos lados, divergentes dêsse
vértice, têm os seguintes comJ?rimentos e rumos verdadeiros: mil e quinhentos metros (1.500 m), este (E); mil metros (1.000 m), sul (S).
Art. 2.0 Esta -autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma~ vis. autêntica
dêste decreto, pagaTá a .taxGI' de mil' e quinhentos cruzeiros (Cr$ 1. 500,00),
e será trenscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se So9 disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de jUlho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
:fi"epública.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.229- DE 27

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Martinho de Jesus, a pesquisar calcáreo e
associados no mUnicÍpio de Gerto Azul, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Martinho de Jesus a
pesquisar calcáreo e associados, numa área de doze hectares cinqüenta e oitO
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ares e oitenta -e oito centiares ( 12,5888 ha), encravada nos terrenos de sua propriedade no local denominado Itapefussú, distrito de Votuverava município de
Cerro Azul, do Estado do Paraná e delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a duzentos e oitenta e cinco metros (285 m), no· rumo magnético cinqüenta e três graus sudoest~ (53° SW) do quilômetro trinta e cinco
(Km 35) da linha da Viação Férre-<:~ Paraná~Santa Catarina no ramal CuritibaVotuverava, e os lados, a partir do vértice' considerado, têm os seguiil.tes comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta e cinco metros (155 m),
setenta graus sudeste (7'0° SE); duzentos e sessenta e quatro metros (264m);
quatorze graus sudeste (14° SE); cento e oitenta e dois metros (182 m),
trinta e três graus e quinze mÚmtos sudoeste (33°15' SW); duzentos e trinta
metros (230 m) oitenta graus e trinta minutos sudoeste ( 80°30' SW); cento
e cinqüenta e três metros ( 153 m), vinte e seis graus e quinze minutos nordeste
(26°15' NE); cento e noventa e oito metros ( 198 m), trinta e cinco graus
e. vinte e cinco minutos noroeste (35° 25' :i\TW); O:uzentos e sessenta metros
(260 m), quar~nta e quatro graus nordeste (44°· NE).

Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que se.-á uma· via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27' de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 16.230- DE, 27 DE JULHO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Ema Hu[;ette d'Aboim Inglês a pesquisar mica no
município de Governador Valadares, do Estado de Ivlinas Gerais
O Presidente da República, usando da atrib'-uição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do D.ecreto-lei n.O 1.985, de- 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Ema Huguette d' Aboim Inglês
a pesquisar mica numa ái-ea de doz.e hectares (12 ha), situada no lugar denominado Taquaral, distrito de Chonim, município de Governador Valada'res, do
Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um hexágono irregular que
tem um vértice a sessenta e quatro metros (64 m) no rumo magnético oitenta
graus trinta minutos sudoeste (80°30' SW) da confluência dos córregos Chica
e Taquaral, e cujos lados, a partir dêsse vértice, têin' os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e noventa e um metros e cinqüenta centímetros' (191,50 m), dezessete graus quinze minutos nordeste (17°15' NE),
oítenta e cinco metros e cinqüenta centímetros ~ 85,50 m), Cinqüenta: e quatro
graus nordeste (54° NE), cento e dois metros e cinqüenta centímetros
(102,50 m) setenta e oito graus nordeste (78° NE), quatrocentos e cinqüenta
matros (450 m) vinte e três graus sudeste, (23° SE), duzentos e tt.inta e dois
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metros (232 m) sétenta e um gfaus sudoeste (71° SW), trezentos e dois metros (302 m) trinta e sete graus quinze minutos. noroeste (37° 15' NW).

Art. 2.0 Esta
Códig6 de Minas.

autorização é

outorgaO.a nos

têrmos

estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via auti!,ntica
dêste decreto, pagará a taxa de ~trezentos cruzeiros .(Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio. da DiviSão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de janeiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.231-DE 27 DE JULHO DE 1944

Aqtotiza o cidadão brasileiro Acioli de Oliveira Esteves a pesquisar mica e
associados, no município de. Sapucaia, do Estado do Rio de Janeiro

O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.~ 1.985;" de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),'decreta:
Art. 1.0

Fica autorizado o cidadão brasileiro Acioli de Oliveira ·Esteves

a pesquisar mica e associados em terrenos do imóvel denominado Mau-Fim,

situado no distrito de Anta, município de Sapucaia, do Estado do Rio de
Janeiro, numa área de h,gs hectarés (3 ha), delimitada por um retângulo
tendO um vértice à distância de cento e setenta e seis- metros ( 176 m) no
rumo magnético quarenta e nove graus sudeste (49° SE) da barra do córrego
Sapateiro, afluente da margem direita do córrego Mau~Fim e os lados, ·que
partem dêsse vértice, os seguintes comprimentos_ e rumos magnéticos·: duzentos
metrOs (200 m) vinte e sete graus sudeste (27° ·sE), cento e cinqüenta
m~tros (150 m) sessenta e três graus sudoeste (63° SW).

Art. 2.0 Esta
Códigp de Minas.

autorização

é"" outorgada nos

têimos

estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização dé pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentOs cruzeiros (Cr$ 300,00), e se~â
transcrito no livro próptio da Divisão de Foinento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,

Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles,
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DECRETO· N. 0 16.232 -DE 27 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão bmsileico Armando Alves Horta a pesquisar diamante e
associados no município 4e Diamantina, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe Confere o
a.rt. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código- de Minas), de~:;reta.:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Armando Alves Horta a pesquisar diamante e associados no lugar denominado Zé Grande no Distrito de
Guinda, município de Diamantina, do Estado de Minas Gerais, numa área de
duzentos e vinte e nove hectares e cinqüe-nta ares (229,50 ha) delimitada por
um polígono tendo um vértice à distân~ia de seiscentos
trinta metros ( 630 m)
no rumo magnético quarenta graus trinta minutos nordeste (40°30' NE) da
confluência do Rêgo de Mineração com o Rio das Pedras de Sôpa e os lados, a
partir dêsse vértice com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: nove-.
centos e noventa metros (990 m) trinta e sete graus sudoeste (37° SVV) mil
duzentos e sessenta metros (1.260 m) cinco graus sudoeste (5° SW) novecentos e dez metros (910 m) qu8.renta e um graus sudeste (41° SE) mil seiscentos e vinte metros (1.620 m) trinta graus nordeste (30° NE) mil quarent"'
metros (1.040 m) vinte e um graus noroeste (21° N\V) quatrocentos e oitenta metros ( 480 rn), quarenta e um graus e trinta minutos noroeste.

e

ArL 2.0 Esta
Código de Minas,

autorização é

outorgada nos

têrmos

estabelecidos no

Art, 3'.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil e trezentos cruzeirOs (Cr$ 2.300,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministé!io da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário,

RiO de Janc:dro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independênci'a e 56.0
da República.
GETULJO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N.0 16.233 -

DE 27 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Plácido Cavassin a pesquisar calcáreo e associados
no município de Colombo, do Estado do Par.aná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado ·,a cidadão' brasileiro Plácido Cavassin a pesquisar calcáreo e associados numa área de dezenove hectares, dezessete ares
e setenta e nove centiares (19,1779 ha), situada no lugar denominado Tran~
queira, distrito de Timoneira do município de Colombo, do Estado do Pa'rariá,
e delimitada por. uma linha poligonal que tem um vértice a cento e quarenta
e cinco metros ( 145 m), rumo quarenta e dois graus e quarenta e cinco·_minutos

255

ATOS DO PODER EXEGUTIYO

sudeste (42°45' SE) magnético do quilômetro trinta (Km 30), da linha férrea
Curitiba-Votuverava, da Viação Férrea Paraná-Santa Catarina e cujos lados,
a partir dêsse vértice têm os seguinteS compriment,os e rumos magnéticos: sessenta e três metros ( 63 m), nave grau i; e trinta minutos sude~te ( 9° 30' SE) ;
duzentos e sessenta e um metros (261m), trinta e dois graus sudeste (32° SE);
sessenta e cite metros (68 m), setenta e nove graus sudeste (79° SE); trinta
e dois metros (32 m), trinta e seis graus e trinta minutos nordeste (36°30'
NE); ,noventa e 'sete metros (97 m), setenta e quatro graus e Quarenta e
cinco minutos sudeste (74°45' SE); cento e cinqiienta e um metros (151 m),
sessenta e 'nove graus e quarenta e cinco minutos nordeste (69°45' NE);
cento e trinta e quatro metros (134-Jm), cinqüenta e um' graus e trinta minutos nordeste (51° 30' NE); cento e cinqüenta e um metros (151 m), trinta
miimtos noroeste (30' NW); sessenta e um metros e trinta centímetros
(61,30 m), treze graus e quinze minutos nordeste (13°15' NE); cento e trinta
e oito metros ( 138 m), quarenta e oito g1·aus e trinta minutos nuroeste ( 48°
30' NW); cento e oitenta e oito metros (188m), oitenta ·graus sudoeste (.80°
S'W); oitenta e nove metros ( 89 m), setenta e sete graus e trinta minutos
sudoeste (77°30' SW); duzentos e vinte e sete metros (227 m), sessenttl
e nove graus e quinze minutos sudoeste (69°15' SW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas,

autorização

é. outorgada

nos

têrmos

estabelecidos" no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntico
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e· será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, 4.0

Revogam-se as disposições em

contr~rio.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N.0

16.234- ,DE 27

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Johnsson a pesquisar calcáreo e associados
no município de Cerro Azul, do Estado do Paraná
O Presidente da .República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de .1940 (Código de Minas), decreta: ·
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Johnsson a pesquisar
calcáreo e associados no lugar denominado Mussunguê em Itaperussú, no distrito
de Votuverava, município de Cerro Azul, do Estado do Paraná, numa área
de vinte e nove hectares sessenta e oito ares e quarenta centiares (29,6840 ha),
delimitada por um paralelogramo tendo um vértice à distância de quatrocentos
e quirize metros ( 415 m) no' rumo magnético quatorze graus trinta minutos
sudeste (14°30' SE) a partir da confluência do córrego do Monjolo de João
1
Sabino , dos Santos , no Ribeirão Mussunguê, e os _lados, que partem dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e vinte ·e
cinco metros (725 m) setenta e sete graus trinta minutos nordeste (77°30'
NE), quatrocentos e oitenta e oito metros (488 m), quarenta e cinco graus
trinta minutos sudeste ( 45°30'' SE) •
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Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorgada nos

têrmos ·estabelecidos no

Art. 3.0 P título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dôste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fcm~nto da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art.

,4.0

Revogam-se ~S: disposições· em contrário.

Rio~ de Janeiro, 27 ,de julho de 1944, 123.0 da Independêricia e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 16.235 -DE 27 DE

JULHO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Moisés Lupion de Troya a pesquisar caTVão mineml e associados no município de Tomazina, do Estado do Pa'!'aná
O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
4e janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
·

Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Moisés Lupion de Troya
a pesquisar carvão mineral e associados. numa área .de setecentos e setenta e
três hectares e quinze ar-es (773,15 ha), situada nos imóveis denominados
Fazendas Jaboticabal e M:aribondo, distrito , de Barra Bonita, município de
Tomazina, do Estado do Paraná, área essa delimitada por um cont8rno poligonal
rnistilíneo fechado que tem um vértice na margem direita do rio do Peixe a
mil duzentos e quinze metros ( 1. 215 m) rui:no oitenta e trÉ\s graus sudeste
(83° SE) da confluência do ribeirão da Figueira no rio do Peixe e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: mil metros
{1.000 m), leste (E); mil duzentos e sessenta e cinco metros (L265 m),
norte (N); deis mil e seiscentos métros (2.600 m), cinqüenta e sete graus
sudeste (57° SE); três mil trezentos e sessenta metros (3.360 m), .quarenta
e sete graus e quinze minutos sudoeste ( 4 7°15' SW) até um ponto situado
à margem direita do rio do Peixe e daí descendo por essa margem até o ponto
de partida.
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autoriza~ão

é outorgada nos têrmos estabelecido.s no

Art. 3.0 O t-itulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três mil oitocentos e setenta cruzeiros (Cr$
3. 870,00) e será transcritó no livro próprio da Divisão de Fomento da ProdUção
Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0

Revog~m-se

as disposições em Contrário.

Rio de Janeiro, ?.7 de julhci de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
Apolonio Salles.
GETULIO VARGAS.
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DECRETO N.O 16 ."236 ---DE 27

DE JULHO DE

1944

Autoliza o cid2dão brtMileiro LJ.!ayette Hermínio de Freitas a pesquisai cadim.
no município de Mogf das Cruzes, do Estado de Sã.o Paulo
O Presidente da República, usando da atribufção que lhe conie:re o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do. Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código -de Minas), de(;reta:
Art. 1.° Fka autorizado o cidadão brasileiro Lafayette Hermínb de
Freitas a pesquisar caulim numa 6.-ea de dezesseis hectares e trinta ares
(16,30 ha), Situada no distrito de Poá do mUnicípio de Mogí das Cruzes, do
Estado de São Paulo e delimitada por uma linha poligonal que tem ufn vértice a seiscentos e cinqüent~ e cinco metros (655 m), rumo de::-::enove graus
vinte e sels minutos sudoeste ( 19°26' SW) magnético, do quilômetro trinta
e três (Km 33) da rodovia São Paulo-Rio e cujos lados a partir dêsse vértic~
têm os seguintes comprimentos e rumos: quatrocentos e trinta metros (430 m)
e quatro graus qmuenta minutos sudoeste ( 4° 40) SW) magnético, trezentos
e oitenta e cinco metws (385 m) pelo eixo da Rua União, quatrocentos e de·
zoito metros (418 m) e quatro graus quarenta n'íinutos norde:.te (4° 40' NE)
magnético,. trezento[l e oitenta e cinco metros (385 m) pelo eixo da Rua I!.
Art. 2.0 , Esta
Código de Minas .

autorização

é outm·gada nos têrmos estabelecid.os no

Art. 3.0 O título da autorização dé pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezent.._os cruzeiros (Cr$ 300,00), e sará
tnmscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da AgricultUra.
'

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independ-ência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolom'o Salles.

DECRETO N. 0 16.237- DE 27 DE jULHO DE 1944
Auto-riza o cidadão brasileiro Antônio de Andrade Filho a pesquisar mica e
associé.:dos, no município de 'ita.mbé, do Estado da Bahia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei r;. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio de Andt·ade Filho
a penquisar mica e associados no lugar denominado Cutias, distri',:o e município
de Itambé, do Estado da. Bahia, numa área de duzento[l hectares (200 ha),
delimitada por um retângulo tendo_ um vértice à distância de sr:;isce:lltos me-·
tros (600 m) no rumo mogn2tico. oifenta e sete graus nordeste (87° NE) da
embocadura do Córrego da Cutia na représa Bela Vista e os lcdos, que partem
dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos rnagnéticos: mil metros
(1.000 m) vinte e oito graus noroeste (28° NW), dois mil metros (2.000 m).
sessenta e deis graus sudoeste (62° SW).
Col. de Leis -
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Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização -de pesquiSa, que será um::~ vi~ autê!:tica
·dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cruzei! os (Cr$ 2, 000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições ern contrál"io.
Rio de Janeiro, 27" de julho da 1944,, 123.0 da Independência e 56.0
da República..
GETULIO VARGAS-

Apolonio Salles,

DECRETO N. 0

16.23S~DE

27

DE JULHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alexandre Siciliano Júnior n pesqui:>ar calcáreo,
argila e associados, no município de Itapeva, do Est~do de São Paulo
O Presidente da R8pÚb1ica, usando da_ atribuição qu8 lhe confere o
art. 74, · let:ra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

ArL 1.° Fica autorizado o cidacião brasileü·O Alex2ndre Siciliano Júnior
a pesquisar calcáreo, argila e assOciados, numa área de quat:rocent08 hectares,
quarenta ares e virite ·e nove· centiares (400,4029 ha), 'situada no l-ocal deno~
minado Faxinal, no dist:rito e município de Itapeva, do Estado de São Paulo.
delimitada por um pol:ígono retilíneo irregul~r que tem um vértice a seiscentoS
e oitenta metros (680 m), no rumo dezenove graus sudeste (19. 0 SE) da baira
.do ribeirão Faxin~l, afluente do RiO Taquarí~GU?ÇU, e os lados, a partir do
vértice considerado, têm os seguim:es comprimentos e rumos verdadeiros: mil
duzentos ·e oitenta metros ( 1. 280 m), oitenta e quatro grauS noroeste (84°
NW); mil metros (1.000 m), trinta e nove giaus sudoeste (39° SW); dois m~l
cento e sessenta metros (2.160 m), sul (S); mil metros (1.000 m), onze grs.us
·sudoeste (11° SW); quinhentos e quarenta metros (540 m), oitenta e oito
graus sudeste ( 88° SE); mil metros ( 1. 000 m), onze gnms nordeste ( 11° NE);
mil novecentos e setenta metros (1.970 m), norte (N); seiscentos metros
(600 m), trinta e nove graus nordeste (39° NE); seiscentos :rrietros (600 m),
oitenta e quatro graus sudeste (84° SE); três mil e duzentos metros (3. 200 "rn),
treze graus sudeste (13° SE); quinhentos n:ietros (500 m), sessenta graus
nordeste (60° NE); três mil e quatrocentos metros (3.400 m), treze graus
noroeste ( 13° NVl) .
·
Art,. 2.0 Esta autorização · é outorgadà nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autprização de p8squisa, que será uma via autêntiCa
dêste decreto, pagará a taxa de quat:ro mil e dez cruzeirOs (Cr$ 4.010,00), e
será transcrito no livro próp'rio da Divisão de· Fomento da Produção Iv!ineral
do Ministério da- Agricultura,
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,

eTuLio VARoAs.
oolonió Salles.
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DECRETO N. 0 16.239-DE 27 DE JULHO DE 1944
Autoriza o cida1ão brasiieho Antônio Pawlin j{mior a pesquisar quartzo,' feldspato e associados no tnunicípio de Campo Largo, do Est;:;do do Par.;;ná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ccnfe1·e o
art. 74, letra a, da Constituição" e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.0 1.° Fica autorizado o cidadão brasil.eiro Antônio Parolin Júnior
a pe?Quisar quartzo, feldspato e associ.2.dos numa área de· dez hectares dezoito
ares e noventa e cinco Centiares (10,1895 ha), situada no lugar denominado
Ribeirão Almocafre, ci.isttito e município de Campo Largo, do Estzdo do Paraná,
e· delimitada por um qu<1drilátero que tem um vértice a setenta e cinco metros
(75 m) rumo setenta e três graus sudoeste (73° SW) magP.ética· da foz do
córrego Secato, ~fluente do ribeirão Almocafre, e cujos lados, a partir "dêsse
vértice, têm. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos s
quarenta e quatro metros (344 m) quarenta e três graus noroeste (43° N\V),
duzentos
Sessenta e oi.to metros (268 m) quare:;J.ta e três graus trinta minutos sudoeste ( 43°30' SW), quatrocentos 1.:: trinta e oito metros ( 438 m),
quarenta e quatro graus' sudeste (44° SE), duzentos e oitenta metros (280m)
vinte e três graus trinta minutos nordeste (23°30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outm-gada nos têrmos estahelecidos no
Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autodzaçbl.o de pesqui:;a, que será uma via autêutica
dêste 'decreto, pagmá a t2xa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção JHino:ral do
Ministério da Agricultura.
Art, 4,0 Revogam-se as dispoeições em contrário.

·e

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República,
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sa.lles,

DECRETO N. 0 16.240-DE 27 DE JULHO DE 1944·

Aetoriza o cidadão brasileiro Ataztba Ma"tins Crespo, a pesquisar feldspato,
quartzo e associados no município de Niterói, do-Estado do Rio de ]aneim
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere .o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 194·0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileho Ataliba Martins Crespo
a pesquisar feldspato, quartzO, e associados no local denominado Pendotiba,
situada no distrito e município de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro, numa
área de vinte e oito hectares e cinqüenta ares (23,50 ha), delimitada por
um polígono tendo um vértice à distância de dez metros ( 10 m) no rumo
magnético quarenta e três graus e trinta J;Ilinutos sudoeste (43°30' SW) do
cruzamento dos eixos das estradas Iviuriqui e· Paciência e os lados, a .partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: vinte e oito
metros (28m), setenta e oito graus sudeste (78° SE); quinhentos e noventa
e seis metros (596 m), vinte e dois graus sudoeste (22° SW); qáatrocentos
e oito me~ros ( 408 m), quarenta e dois graus e trinta minutos súdoBste ( 42°30'
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SW); qus.renta e -um metros e sessenta· centímetros (41,60 m), cinqüent<J. e
sete graus e cinqüenta- e quatro minutos sudoeste (57°54' SW) ;· quatrocentos
e setenta metros (470 m), quarenta e mn gr::::us e trinta minutos noroeste
(41°30' N\V); duzentos e quarenta e sete metros e sessênta centímd.:ros
(247,50 m); vinte e um graus e ç:um·enta minutas nordeste (:?.1°40' NE);
cento e doze metros e tl·ir:!ta centím·~t:·os ( 112,30 m), d2zenove graus e quatro
minutos nordeste (19°04' NE); dezesseis metros e cinqüenta centirnetros
( 16,50 m), setentEJ. e srüs graus e cinqüenta e oito minutos sudeste ( 76°58' SE);
vinte e oito me-tros e cinqüentu centímetros (2.8,50 ni), setenta e oito graus
e quar&nta e deis minutos sudeste (78°42' SE); setenta e cinco metros e cinqüenta centímetros (75,50 m), setenta e quatro graus e cinqüenta'-' urn minutos
sudeste (74° 51' SE); t:rinta e três metros e vinte centímetros (33,20 m), ~es
senta e um graus e vinte e cinc0 mir:.utos sudeste (61°25' SE); quarenta e dois
metros e setenta cent!metrcs (42,70 m), sess~nta e um-graus sudest2 (61° SE);
trinta e dois metros (32 m), cinqüenta e sete graus e vinte minutos sudeste
(57°20' SE); cento e quatorze metros e oitenta ccr.t!metros (114,80 m), quareo1ta e novA graus e trinta e quatro mh:.utos sudeste ( 49°3<1·' SE); ohenta
metros e dez cer.tímetros (80,10 m), trinta e oito gtGus e tdnta e oito minutos
nordeste (3~.038' NÉ): cinqüenta metros c dez centímetros (50,10 m), trinta
graus· e treze minutos no<deste (30°13' NE); vinte e t<ês metros (23 m),
qu:itro gral!.s e trinta e cinco minu'.:os norÓeste ( 4°35' NT\IV); L·inta e oito rnc:fros
(38m), dez graus e qumeP..ta e sei:> minutos nord8ste (10°46' NE); vinte s
cinco metros (25m), vh'ltfie nove grau,._ e vinte minutos nordeste (29°20' NE);
vinte e três· metros (23 m), vinte e ci!1CO graus e vinte c um minutos neroeste (25°21' N\V).; trinta e três metros (33 m), vinte e um sram e trinta
e nove minutos nordeste (21°39' NE); trinta e seis nwt:.-os (36 m), t:-iwa
e quo;;tro graus e quarenta e cinco minutos nordeste (34° 45' NE); oitenta e
dois met:ros (82 ri.1), norte (N); setenta e três metros (73 ·m), cinq_üent::1 e
sete gmm nordeste (57° NE); trint<.> e oito metros (38 ·m), -_dez graus e GW1t·enta e dois minutos nordeste (10° 42' NE); cento e dozGsseis mettos (116 rn),
oitenta e oito graus s~tdeste (88° SE) até o ponto de pzrticia,
Art. 2.0 Esta autoriz.s.ção é outor-gada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
A:rt, 3.0 O .titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros · (CrS 300,00), e será
transcrito ho liv1"0 próprio da Divisão de Fomento da Prcàução MinerRl do
Ministério da Agricultura,
Art, 4. 0 Revog~m-se as dispcsições em contrário,
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1944, 123.0
da República

da Independência e 56.0

,9ETULIO VARGAS.

/ipolonio Sillles,

DECRETO N. 0 16.24:i.·-DE 27 DE JULHO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Bailon[Jue a pesqtâc;ar mica no "IY:Udcípio
de Ervália, do Zsü_;do de liiinas GerEI.is

O Presidente da República, usando dá atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição e- nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 955, de 29
de ianeiro' de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. l.U Fica autorizado o cid.8dão br-asileiro João Bailcngue a pesquísar
miCa no lugar denominado Araponga, situado no distrito de Araponga 1 município
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d;=J E1-vália, do E:;;tado de Mirizc: Gerais, numa área de trinta e dois hectares
(32 ha), delimitada por. um reÍân~ulc tepdo um vértice à distância ··de trezentos e dez metros (310 m) no rumo magnético quB.renta e urn graus.sndo~
este (41° SV!), a partir da confluência do cór~·ego da !'/Iina, no ribeirão C2bec:eira do Félix, e os kdos, que partem dêsse vértice, os seguintes cora:pri.mentos
rumos ffi8gnéticos: oitoccntor, me'G"OS ( 800 m) vinte e sete graUS UOI"ê.este (27° NE.), quatrcc·entos metros (400 m) sessenta e três graus sudeste
(53° SE).
P....1·t. 2.0 Esta 2utorização é outorgada nos tê:rmos estabeleddos -~~o
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizscão de pesquisa, que será um~ vi2 autêntica
dêstE~ decreto, pagará a t:o:xa de ~trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fom.eilto da Prndução Mineral
do Ministério da Agricultura.
!":.rt. 4·. 0 Revogam-se &>9 disposições em contrário.

e

Rio de J andr-o, 27 de )ulho de 194:4, 123.0
da República. ,

da , Indepe;;dê.D.cin e 5G>'

GETUr.IO VARGAS.

Apolonio Salles.

DEC:KETO N. 0 15.242

-DE

27

DE

JULEO DE

1944

Autoriza o cidadão ba::;ilei<o ]oã.o Bàilor.;5.ue a pcsquiim .mica -no, tnunicípio
de Ecváliê., do .Sf:tfldo dz !;-'! in<::.s Gemi.<:
O Presidente da R~pública, usando :da atdbuição que Ih.-~ confe;:e o·
tlgo 74, k:',::;·n n, dR Colis"tibição, e noz têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, d~ 20
de j.s.nsü·o de 19-",D (Código de .Minas), docrets:

Art. 1.° Fica autorizzdo o cich:dão bmsileiro j"cão Bailori"g1.1-s: 2 p2squh::m
mica numa área de vinte e oito heC"tares (28 ha), situ2.da r.o lu;2r d.:nominndo
Araponga, distrito de Arapong:l, :nunicípio de E1·válb, do Estado de 1\llim•s
Gerais, e delimitada por um. retângulo tendo m:..J vé.i"tice a duzentos e novent::t
e cinco metros (295m) rumo cinqüenta e três graus nord~ste (53° NE), !nagnético, da foz do córrego Loure"nço, afluente do ribeirão Pedr2 Redonda e Gs
lados, que partem dêsse vértice, com setecentos metros (700 m) e tr~ntg e
cinco grau:;; e i:rinto minutos stLc1.est8 (35° 30' SE), mz.,gn61.l.co, quatrocentos metros (tiDO m) e rum.o ciuqüenta e quat;:o gmus e trintn minutos nordeste (54°
30' NE), magnético:
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
CórJ,igo de Minas.
A:;.-L 3. 0 O título da autorl.z;:;ç§o de pesquim1, que se:r6. umz• viS! au·é€·Etica
dêste decreto, pagará. a ú.xa de trezentos e vinte cruzeiros ( CrS 320,00), e
tr~nscrito· no livro próprio da Divisãc de Fomento da Produção ~Jiine~·al do
Ar:"t. 4. 0

RevogG.m.-se <>.•$ disposições em contrário.

Rio de _Jrmeiro, 27 de julho de 1944, 123.0 da Independência c 56.0 da

Repúb1ka.
Apolonio Salles.
GETUL!O VARGAS
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DECRETO N. 0 16.243 -

DE

28

DE

JULHO

DE

1944

lncl;;:i nD Qu:!dm Espr:cial de Oficiais n<J Reserva de 2.a cla.sse do Exército
memb!'c-s. da ](tstiça i'J.i!itaz junto à Fôrça Expedicionár-ia Bmci!eiw
O Presidente da Repúblic<:~, usando da atribuiç2o que lhe confere o
tigo 74, let.·a a, da Constituição, decretz:

nr~

Art. 1.0 São incluídos r;.o Quadro Especial de Oficiais na Re:;erva de
2.a cl.:u;se do EAérdto, crkdo pelo De.crêto-ld n. 0 6. 509, de 18 de maio d-e
1944, altemdo pelo de r., 0 6. 678 de 13 de julho 1>eguinte, o Ministro, os
1~íel<lbros do Ministério Público e os Escrivães da Justiça Militar junto à
Fôrça Expedicionária Brasileira, abaixo mencion<:~dos:
o Ministr-o do Conszlhc Sup;:emo áe Justiça Militar Washington Vaz
de 1\:!:clo, co;n o pôsto de General de Divisão;
-- o P:rocur~dc1· Gemi Valdemiro Gomes Ferrei~a, com o pôsto de Gem~ral do Brigada;
- os Auditores AdalbertO Barreto e Eugênio Carvalho d,o Nascimento,
com o pôsto de Tenente Coronel;
os Ptomotores' O:;·!ando Ribeiro Moutinho da Costa e Amador Cisneiros do Ama1al, com o pôsto de Capitão;
os Advogados Raul da Roch3. Martins e Bento Costa Lima Leite de
A!buqu8rqw.=, com o pôsto de 2.0 Tenente;
.
-~o Secre't,ário ~o Co:aselh~ Sup:remo ,.,...de Justiça Militar, Ibe!"ê Gar,..
cmclo i' ernandes de Sa, com o posto de 1.0 1 enente;
- os Escrivães Ari Abot Rcmero e Valter Belo Faria, com o pôsto de
2.0 Tenente,

Art. 2.0

O prese·nte Decreto entrará em vigor na cl.ata de sua publicação.

Rio de Jane:irc, 28 de julho de 194·-'!·, 123.0 da Independência e 56.0 da
Rep{lblica.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
Henriqáe A. GuiUwm.
}oaqtdrâ Pedro Sa.l[Jado Filho.

DECRETO N. 0 16.24-4 -

DE

28

DE JULHO DE

1944

Atlioriza n Compe1nhia. Sul Mineira d:::: ElBtricid:J.de a instal;::u· u.··:n novo {lrupo
turbina-:j.en:.doz, de 1. 300 leva, na U'!ina da Prefeitura de Poços de Caldas,
município do i;1u<:l nome, Estado de Minas .Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe, confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto" n.0 2, 059, de 5 de
março de 1940, e
Consider2..ndo que a medida de que trata o presente Decreto, requerida
pela Comp8.nhia Sul Minelra de Eletricidade, foi julgada conveniente ~elo
Conselho NGcional de Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 A Companhia Sul Mineira de Eletricidade, com séde Í1esta cidade do Rio de Janeiro, concessionária dos serviços públicos de fôrça e luz
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no mumc1p10 de Poços de Caldas, fica autorizada a instalar um novo grupo
turbina-gerador, de 1.300 kva, na usina hidro-el,éttica. de propriedade. da Prefeitura de Poços. de Caldas e arrendada à referida Companhia.
Art. 2.0
obriga-se a:

Sob 'pena de caducidade. da presente autorização, a interessada

1 - Registrar o presente. título na DiVisão de Águas, do Depat·tamento
Nacional da Produção Minerl'll (Ministério da Agricultura) dentro de trinta
(30) dias, a partir de sua -publicação . .
li - ·Apresentar à mesma Divisão de Águas os estudos, projetos e orçamentos· respectivos, assim como iriiciar e concluir as obras, nos prazos que forem determinados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 3.0 Ê;te Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1944, 123.0 da Iildependência e 56.0 da

República.
ÜETUÍ..IO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.245 -

DE

28

DE

JULHO

DE

1944

OutOrga \concessão a Raimundo de Vasconcelos pa,ra aproveitamento de energia
hid,ráulica de um desnível existente' no córrego Piririca, no distrito de
Pedro de. Toledo, município de Praínha, ~o Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
a1·t. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de
Agu&G (Decreto n.<' ~4.643, de 10 -de julho de 19_34), de;creta:
Art. 1.0 Respeit<:dos os direitos de terceiros anteriormente s.·dquiridos,
é outorgada a Raimundo de Vasconcelos concessão para aproveitamento de
um desnível existente no cór:rego Piririca, distrito de Pedro de Toledo, município de, Praínha, no Estado de São Paulo, com a ~lturs.· de queda de oitenta
metros '(80 m) e 'uma desca-rga de. sessenta e cinco (65) litros por, segundo.
P&.rágrafo único. O aproveitamento destina-se à produção, transmissão,
trs.nsforms.<ç-ão e distTibuição de energis;. elétrica no distrito de Pedro de Toledo, m~nicípio de Praínha, no Estado de São Paulo, e terá a potência que.
for fixa·da pelo !\Hnistro da Agricultura na ocasião em qUe aprovar os res~
pectivos projetos.
Art. 2.0 Sob pena de caducidOOe, da presente concessão, o
nário obriga-se a:

concessio~

I - Registrar êste títuio na Divisão de Águas, do Departamento N~cional
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, dentro do prazo de trinta
(30) di&•s cont:;;.do.<; da sua publicação.
II Apresentar, em três (3) vias, à referida Divisão de Águas, dentro
do prazo de seis' (6) meses, contados 'da data da publicação do presente
Decreto:
a)
b)
c)
d)

planta, em escalãl razoável, do conjunto do aproveitamento;
esqueina geral- <las ligações;
cara-cteristi't:os do gerador;
orçamento detalhado cls.<S instclações.
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IH-- Assinar o contmto de concessão· dentro- do ·prazo de trinta (30)
di.!ls, contados cla data em que for publicada a aprov~ção da respectiva mi~
nuta pelo Ministro da Agricultura.
·
IV -- Apresen~ar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os finn
de rpgist!'"o, ~{lê sessenta ( 60) dias depois de registrado no Tribunal à e
Contas.
P3rtigrafo único. Os prazo~, a que se refere êste artigo, poderão ser
pro1'rog:2dc:o> por z.•to do _Mini2tro da Agricultura, ouvid<:! a Divisão de Águ3s.
Art. 3Y O conc:éssioná:rio fica obrigado a construir e a manter, nas
proximid::,des do local do aproveit2mento, onde e desde quando for deter~
rvinado pelo Di;visão de j\guas, as instr..•l3çÕes , necessárias par"" observações
1idm6tdcas e mediçêes de descarg10:" do curso de água utilizado, e a 1·ealizar
8:> observações de a.:::órdo com as instruções dt.:' mesma Óivis5o.
Art. 4. 0 A minuta do contmto disciplinar desta concpsão será preps.:.ada
pela Di vis§ c dE Aguss e subme~ida- 8 3provacão do IVIinistro dr,• Agricultura.
Art. '5.0 O prazo da presente conc2ssão ~ de trinta (30) anos, contc.dos
a partir da data do registro do respectivo contrato na Diviú!o de Aguas.
Art. 6. 0 O capital a sei ;-emune:-ad6 será o investimento efetivo e criterioso wi cor.stituiç3ci do p2trimônio da concess5.o, em função da indústria,
concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, tn:msrdssão, transformação e dist.-ibuição de energia elétrica.
Art. 7. 0 As tabelas de p:rcça de cnerg!.a serãa fix::.:das pela Divisão de
Ágt!as, no momento 9portuno, €< trienalmente re·vistas, de acôrdo com o· disposto
no art. 180 do Códi'go de Águns.
,
Art. 8. 0 Pa!·a a tmmutenção da integridade do pv.trimônio, a que se refere
o art. 6.0 do p:resente Decreto, será criada uma reserva, que proverá às, renovações determinad<~s pela depreciação ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição dessa reservá, qu0 se denominará "reserva de renovaç2o", será realizada, por cotas espsci2.is, que h:.cidirão sôbre
as tarifas, sob a f erma de p~rcentagem. E<:;tas c:ot;::s serão dctermiqHdas,
tendo-se em vista a duração média do materi3J 9. cuja renovaçi:io a dita reserva
terá que atender, podendo ser modificadas triena.lmente, na épcca da revisão
das tadfas, ·
Art. 9.0 Findo o prazo da concessão, o patrimônio desta, constituído n:a
forma do ax:t. 6. 0 , reverterá para O Município de Praínha, em conformidade
coni os arts. 165 e 166 do Código de Ágm1s, mediante indenização, na base
1
do custo histórico, do capital não amortizado, deduzida a reserva de renovação,
0
a que se refere o parágrafo único do art. 8. dêste DeCreto.
§ 1.0 Se o l\1:unicípio de Pnúnha não fizer uso do seu direito a essa reversão, o concessior.ário poderá requerer ao Govêrno Federal seja a concessão
renovada pela forma que, no respectivo contrato, 'deverá estar prevista.
§ 2.0 Para os efeitos do § 1.0 dêste artigo, fica o concessionário obrigado
a dar conhecimento ao Govêrno Feder~J d.;~ deci&ão do Município de Praínha
e .::~ entrar com o requerimento de prorrogação da concessão ou o de desistência
clestn, o.té seis ( 6) meses- antes do t§rmino do respectivo prazo.
Art. 10. O ,contessionário gozará, desde a data do registro a que se refere o art. 5.0 dêste Decreto, e enquanto vigorar esta conces!lão, dos favores
consts.ntes do Código de Águ::J.s e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente Decreto entra em vigor na .data da sua publiCação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.!Ies.
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DECRETO N. 0 16.246-DE 28

DE JULHO DE

265
1944

Dá nova redação ao art. 1.0 do Decreto n. 0 10.813, de 13 de novembro de 1942,
qt;.e outorgou a Siqueii:a Meireles, ]unqueira & Companhia concessão
para aproveitamento de energia !údráulíca.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
-e.rL 74, letra a, da Constituição, e nos tê.rraos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto n.O 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta :
Art. 1.0 O art. 1.0 do Decreto n. 0 10.813, de 13 de novembro de
1942, ·que outorgou a Siqueil·a, 1Vieireles, Junque:ira & Companhia concessão
para realizar o aproveitamento de energia hidráulica da cachoeira Monte Alto,
no rio São João, município de Passos, Estado de. Minas qerais, passa a ter a
seguinte redaÇão :
"Art; 1.0 Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada a Siqueira, lVIcireles, Junqueira, &. Companhia concessão para a pro~
veitamento de energia hidráulica da cachoeira lV!onte Alto, situada nà rio
São João, município de Passos, Estado de Minas. Gerais, até a potência de seis
mil oi~ccentÇJs e oitenta (6.880) KW, con·espor:.dentes a UE1 desnível de qua~
Tenta e cinco ( 45) metros e a uma descarga de derivação de quinze mil e seis~
ántos ( 15. 600) litros poi" segundo.
. § 1.0 O aprov-eitamento inicial terá a potência de três mil quatrocentos
e quarenta (3.440) K\:V, correspondente a um desn:íyel de quarenta e cinco
( 45) metros e a mTia descarga de sete mil' e oitocentos ( 7. 800) litros por .se~
.guxido.
§ 2.0 O aproveitamento destina~se a produção, transmissão, transformação
a distribuição de energia elétrica na zona dos concessionários."
Art. 2.0: .O presente decreto entra em vigor na data àa sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de J :meiro, 23 de julho d2 1944, 123.0 da Independência e 56.0
dfã República.
GETULIO V~'i.H.GAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.O 16.247 -

DE

31

DE

JULHO DE 1944

Cria o Consulado Geral do Brasil em Roma
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letras a e c da Constituição, e nos tê1·mos do art. 24 do Decreto-lei
n. 0 791, de 14 de outub'ro de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica criado, a título provisório, o Consulado Geral ào Brasil
em Roma, com jurisdição sôbre tôda a Itália ..
Art. 2.0 Êste Decreto entrar'á em vigcr na data de sua assinatura.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V ARCAS.

Oswaldo Aranha.
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DECRETO N. 0 16.248

-DE

31

DE JULHO DE

1944

Dá nova redação aos arts. 7.0 e 8.0 do Regimento da ].A.L.E.

o·

Presidente da Repúblic<>., mandn da atribuição que lhe .confere o arY.

tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Os arts.· ]·,o e 8.0 do Regimento da Junta de Ajuste dos Lucroa
E:rtraot·dinários, baixado com o Decreto n. 0 15.188, de 29 de março de 1944,
PRssam 'a vigorar com a seguinte redação:

·

0

j'Art. 7.
Os mem.bros designados de conformidade com o pa.
rágr2fo único do art. 9.0 do Decreto-lei n. 0 6. 224, de 24 de janeiro
de 1944, serão incluídos mediantE: sorteio, numa escala definitiva, se"'
gundo a qual será feita a distribuição dos processos, guardada, po~
rém, entre êles perfeita igualdade.
§ 1.0 Os pro::essos .submetidos à J; A. L. E. serão encaminhados
pelo Secretário aos membros a que se ndere êste artigo, de acôrdo
com a respectiva escala, pet·a relatório e conclusão, por escrito, no
1Jrazo de oito ( 8) cliss consecutivos, depois d,a vista ao representante
da Fazenda, em igual prazo.
§ 2.0
Os processos conclusos na f01·ma do parágrafo anterior
serão' enviados pelo Secr8tário, si.tcessiv2mente; aos outros três mem.
bros e.ludidos nêste· artigo, obedecendo ao número de ordep1, para que
cada 'um dêles emita o seu voto- por escrito; e em seguida, a cada
um dos juízes da Câmara de Reajustamento Econômico, para o mes..'
mo fim.
§ 3.0 A :remessa dos processos à revisão destes 'juízes far-s-B-á
distributivamente, de medo que todos possam figure.r come revisores imediatos em número idêntico de processos da mesma natureza,
§ ,4.0 No caso de concordância com o relatório inicial, o prazo
par-a proferir o voto s.erá sempre de quatro ( 4) dias; em caso con...
trário, será de oito (8), sendo o voto discord;mte, obrig:atàriamente)
fundamentado e escrito.
§ 5.0 Tôdas as decisões da J.A.L.E. serão tomadas,por maio~
:ria dos votos de seus membros.
§ 6. 0 Lançado nos autos o voto do último juiz revisor, devol4
vê-los-á êle ao Secretário da Jm"!fas, que os remeterá ao relator para)
no pmzo de seis (6) dias, redigir b acórdão. Se o voto da maioria
for contrário ao do relator-, o aêól·dão' será redigido pelo que houver
proferido o voto vencedor.

§ 7.0 Lavrado o acórdão e devolvidos os autos à Secretario.,·
serão êles submetidos à sessão imediata ou, o mais tardar-, à se~
guinte, para sua dis'cussãc e assinatura".
"Art. 8.0 Hnverá· junto à. J .A.L'.E. um representante da Fa..
zenda, escolhido no quad:ro do Ministério àa Fazend::i, ao qual competid.:
a) comparecer às reuniões da J .A.L.E., para acompanhar a
discussão e assinatura dos acórdãos;
h) apresentar pedido de reconsideração à ·J.A.L.E.,. no prazo
de 20 dias, contados da data da publics.ção do resumo do acórdão na
Diário Oficial".
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Art. 2.0

ítste Decreto entrará em vigOr na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO V ARCAS.

Paulo Lira.

DECRETO N. 0

16.2~·9

-

DE

31

DE

JULHO

DE

1944

Aprova orçatnetdo pa.ra obras e aparelhamento da Estmda de Ferro Dona
Teresa Cristina
O Presidente da República, ust.mdo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra e, da ConstitUição, decreta:
Art. 1.0 , Ficam aprovados, na importância total de nove milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil, e~inqüenta c oito cruzeiros e vinte centavos (Cr$ 9. 652. 058,20), os or{ámentos organizados pela Estrada de Ferro
Don<J. Teresa Cristina, para melhoramentos e aparelhamento. da mesma Estrada, a saber:

C c$
Aquisição de máquinas operatrizes. , .. · ................. .
Idem ·de 100 (cem) tmques para vagõe:> de transporte de
carvão, com capacidade para 25.000 quilos ... : ..... .
Idem de sobressalentes para· truques , ... -........ ~ ...... .
!dem de rodas e eixos ......................... ·....... .
Idem de seis carrcs para pass~geiros ............ : . ..... .
Idem de aparelhos de iluminação ....................... .
Substituição de trilhos .............................. ~ .
Construção de 100 (cem) caixas de madeiro. para vagões ..
Estudos para reiôrço de po:r:tes ........................ ,

300.000,00
2. 010.000,00
1. 600.000,00
1.317.960,00
960.000,00
405.000,00
500.000,00
1. 979.093,20
30.000,00

Parágrufo único. Os orçamentos de que trata êste mtigo serão rubriR
cados p81o Diretor Gerz1 do Departamento Nacional de Estradas de Ferro,
re:;.Jizadas a.s obras na conformidade dos projetos previamente aprovados pelo
mesmo D8p:.rtamen1:o.
Art.\ 2.0

Êste Decreto entrará ·en:.. vigor no data de sua publicação.

Art. 3.0

RevogamRse as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 19_44, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúb!ica.
GETULIO VARGAS

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N.0 16. 250

~ DE

3'1

DE JULHO DE

1944

Inclui nos efeitos do Decreto~lei n. 0 4. 166, de 11 de março de 1942, a pessoa
que menciona e dá outras providências
O Presidente à;:;. República, usaPdo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letro. a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2.0 do
Dacreto n. 0 10.358, de 31 de s.gôsto de 1942; art. 5.0 do Decreto-lei n.O 4.807,
de 7 de outubro de 1942; art. 1. 0 do Decreto-iei n. 0 5. 661, de 12 de julho
de 1943; e art. 1.0 , letra a, do Decreto-lei n°. 5.'777, de 26 de agôsto de
194-3, de.c:rata:
Art, 1.° Fka incluída nos efeitos. do Decreto-lei n, 0 4. 166, de 11 de
março de 1942, para o fhn de ser liquidada, a emprêsa ~Ó:.groquímica Limit2da, cc:rn sede na Capital do Estado de São Paulo.
§ 1.0 O ativo c o passivo da firma ficarão a cargo do liquidante nomeado p2rs. proceder à liquidação.
· § 2. 0 O procesw pelo quo:( deverão ser alienados os bens_ e direitos
ou as cotas sociais será est8belecido nas instruções que o Bnnco do Brasil S ..A.
expedir, como Agente Especial -do Govêrno.
Art. 2.0 O líquido apur2do na liquidação será distribu1do pelos sócios,
devendo 'ser recolhido ao Banco do Br2sil S. A., na forma do Decreto-lei
n. 0 4.166, de 11-de março de 1942, ou do Decreto-lei n. 0 3.911, de ·g de dezembro de 1941, o que tiver de ser incor~:ado ao Fundo de Indenizações ou
de permanecer na qualidade de disponibili~de fiscalizada.
A!·t. 3. 0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio cle Janeiro, 31 de julho de
República.

194;~( 123.0 da' Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS

Paulo Lira.

DECRETO . N.0 16.251

- D E ~1

DE JULHO DE 1944

T-rat1sforma função na Tabela Nurnérica Ordinária de Extnmwnerário~mensa~
lista da Divisão de Terras e Colonização, do Departamento Nacional da
Produção Vegetal, do Ministério da Agricultw:a
O Presiderrte da República, usando d::1 atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica transforms.da, na função de topógrafo, referência XVII,
uma_ das funções de engenheiro, referência XVII, existentes na Tabela Numérica Ordinária de Ext:·anumerário-mensalista da. Divisão de Terras e Coloniz2ção do Dep2rtam2nto Nacional da 1Produção Vegetal, do Ministério da
Agdcultura.
Art. 2.0 Êste Decreto e:ntrará em vigor .na data de sua publicação, revogadas <õ:S disposições em contrário.
Rio de j2neiro, 31 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalleS.
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DECRETO N.O 16.252 -

2.69

DE 31 DE JULHO DE 1944

Apt"ova p;o}eto e o?çamento pata o quarto .tr:cch.o da ligação Fauoviária. Joaquim Mw:tinlw à FaZenda Monte Ale[1.re, na R.gde de Viaç§:o Paraná Santa. Cat.::<rina
O Presidente da Rcpúblic~, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decretS:
Artigo único. Ficam à provados o projeto e orçamento na impo:-tância
de Cr$ 17. 812.340,90 (dezessete milhões oitocentos e doze mil trez~mtos e
quar,enta cruzeiros e noventa centavos), que com &ste baixam, rubricados pelo
Din2:tor Geral do Depz.rtamento Nacional de Estradas de Ferro, para a construção d;) quarto trecho da iigação ferreviária de Joaquim Murtinho à Fazenda I<Jionte Alegre, numa extensBo de 19,464 Km er.tre os quilômetros
6$,000 e 79,464, na Rêdc de Vie.ção Paraná - ·Santa Catarina, Gcz.nào, em
Conseqüência, alterado o p<ojeto aprovado pelo Decreto n.0 8. 524, de ,9 de
jamdro de 1942, na parte corr.p:rcer:dida entre os quilômetros 60,000 e 64.522,
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Ró')púbUca.
GETULIO VARGAS.

]oã.o de Mendonça Limn.

DECRETO N. 0 16.253

~·DE

31 DE JULHO DE 1944

Ap:-ova projeto e orçamento p2ra obras no p&·to de Santos
O Presidente da Repúblíc2., usa:Jdc da atribuição que lhe confere o artigo 74, letr~ a, da Constituição, de!Creta:

Artigo únic;. Fican1 lilprovados o pr0jeto e orçamento na importância
de Cr$ 35. 288,90 (oitenta e cinco mil dUzentos e\ oitenta e oito cruzeiros
e noventa centavos), 'que com êste baixam, devidamente rubricados, para
a ampliação do edHído do almoxarifado para insblações de escritórios, no
pôrto ·de S.s.nics, colicediclo à Companhia Docas de Santos, correndo à conta
de capital, nos têrmos previstos no item 3.0 , art. 2.0 do Decreto n. 0 658-A,
de 21 de fevereiro de 1936, a importância que fôr apurada como .efetivamente despendida até aquele limite.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1944, 123.0

da Independê'l"''cia e 56.0

da Repúb!ica.
GETULIO VARGAS.

João de Nlendonça Lima..

DECRETO N. 0 16.254,-DE 31 DE JULEO DE 1944
AproVa nova denominação fldotada pela "Rádio Clube de Püacicaba''
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
ar:t. 74, letra a.~ da Constituiçfio, e de acôrdo com o que consta do p.rocesso
n.O 13. 868-44, do Departamento d~ Administração do Ministério da ,. Viação
e Obras Públicas, decreta :

Artigo único. 'Fica aprovada a nova denominação de "Rádio Difusora
de Piracicaba Sociedade Anônima", que, com autoriz.::ção do Ministro de Estado
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da Viação e OPras Públicas, foi adotada, em assembléia geral extraordinária
reali.zada a 26 de dezembro de 1943, pe1a "Rádio Clube, de ·Piracicaba", con~
cessioni5.ria do serviço de radiodifusão.- a que se refe:te o Decreto n. 0 1. 251,
de 11 de dezembro de 1936.
Rio de Janeiro, 31 d2 julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

DECRETO N. 0 16.255 -

DE

GETULIO

VA-'q:GAS.

João de

l~endonç:-a.

Lima.

1 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da Re-pública, usando da atribuição que lhe confere o
74-, letra a, da Constituição, e nos têrmos. do art. !.O, alínea n, do
Dec:<eto~lei n. 0 3. 195, de 14 de 'abril de. 1941, decreta-:

art.

Art. 1.0 Ficam suprimidos três ( 3) cargos da cls.osse E da, carreira de
Continuo, do e:xtinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obra3 Públics:s,
vDgos em virtude da pr_omoção de Astrogildo Antônio da Silva e Olímpio
Rafael dos S2ntos, e da aposentadoria de l'.1anuel do Nascimento CraVo,
devendo a dotação conespondente ~er levada a crédito da Conta Corrente
do mesmo Quadro, para ser aplicada no 'provimento dos respectivos cargos
vagos.
A1:t. 2. 0 Revogam~se as dispósições em contrário·.
Rio de Janeiro, 1 .de agôsto de 1944, 123.0
da República.

DECRETO N, 0 16.256 -

da Independência e 56.~

GETULIO

VARGAS.

]oâo de

l~:lendonça

Lima_.

DE 1 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente ds. República, usando da atribuição que lhe confere o
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , a:línea n, do
Decreto~lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta-:

art.

Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe G da carreira de
Maquinista de estrada de fer:ro, do extinto Qu<':!dro li, do Ministério ds Viação
e Obras Públicas, vagos em vir·~ude da prorrioção de Pedro Soares, e do fa·le·
cimento de Joaquim Alves, devendo a dotação çorrespondente se! levada a
crédito da Cofltç.o Corrente do mesmo Qua-dro, para' ser aplicada no_ provi~
mente dos respectivos cargos vagos.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeifo, 1 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
'da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

,,
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DECRETO N. 0 16.257 _.__,. . DE 1 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente · da República, usando da atribuição que lhe confere o
74, letra a, da Consti~uição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do
Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

,'t;rt,

Art. 1.° Fica S>t~primido um (1) csrgo da classe H da carreira de l\l!estre
'de oficina, do eXtinto Quadro li, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
v~go em virtude dR ãposení:ad.oria de Ernesto. Ferreira Guimarães, devendo
o dotação ccrresponàente ser levada a créditO da Conta Corrente do mesmo
'Quaclro, pe.ra ser aplicada no provii::nento dos respectivos cargos, vaiós.
Art. 2. o. Revogmn-se as disposições em contrário.
Rio de Jãneiro, 1 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
'da República.
GETULIO VARGAS,

]oão de Mendonç-a Lima.

DECRETO N. 0 16.258 -

DE 1 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime catgo extinto
O Presidente d.a República, usé:ndo da atribuição que lhe confere o
1.0, allnea n, do
'Decreto-lei n. 0 3. 195, de 1<", de abril de 1941, d~reta:

'<Sl.rt. 74, letra a., d2 Cor:<stituição, e nos têrmos do art.

Art.l.° Fica ~mprim.ido um (1) cargo ds- cla.s-se E da carreira de Agente
·de estrada de feri-o, do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras
PúOlicas, v.?_go em virtude do falecimento de Leopoldo· Stamile, devendo a
·dotação corresÍ>ondente ser l.ev.:<;da a crédito di>.. Conta Corrente do mesmo
Quadro, ps-ra ser ap1ic&.ds no provimento dos respectivos cargos vagos.
· Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de agôsto de 19~4, 123.0 ' da Independência e 56.0
·da :RepúbliC-a.
GETULIO

VARGAS.

]õã.o de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 16.259 -

DE 1 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime Cargos extintos
O Pre.sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alíneà n, do De-creto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril. de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos três (3) cargos da classe E da carreira de
Escriturário, do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras· Públicas,
·v-agos em virtude da promoção de Osv::J.ldo Pinto da Cruz e Manuel Jorge
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Tavares, e da demissão de Lamunier Afonso Lomounier, devendo a dotação
correspondente ser bvada a .:r-édito da Conta Corrente do mesmo QUadro~
para ser aplicada no provim:=mto dos respectivos cargos vagos.

Art. 2.0

Revogam-se ::..s disposições em contrário.

Rio de ]2neiro, 1 ele agôsto de 1944, 123. 0 da Independência e 5'6.0 da
República.
GETULIO V ARGti;.S.

João de J:dendonq<J. Lima.

DECRETO N. 0 16.260 -

DE 1 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime .cargofJ extintos

O Presidente da República, usando da atribuiÇão qu~ lhe confere o ar"'
tigo 74, letra a, da Ccnstltuição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De.;
ereto-lei n.O 3.195, de 14 de_ abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos <:loi.s (2) cargos da classe E da carreira
de Escritufário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do extinto Quadro II, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da demissão de
Agostinho Gomes de Lima, e ~a exoneração de· Paulo da Câmara Cruz, devendo a dotação corre::;pond0nte ser levada 3 ciéc!ito da Conta Corrente do
mesmo Quadro, para ser aplicada no provimento d<1s respéctivos cargos vagos.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio 'de Janeiro, 1
República.

ÓE:

agôsto de 1944, 123. 0 da bdependência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

]oã.o de Mendonqa Lima.

DECRETO N. 0 16.261 -

DE 1 DE ÚiÔSTO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República., usando da atribuição que lhe confere o ar..
tigc 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 ,' alínea n, do De-creto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) ,cargos da classe E da c~rreira de
Contínuo, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios In·
teriores, vagos em virtude da promoção de João VenutO da Silva e da aposentadoria de Paulo Lopes Barroso, ficando sem aplicação a dotação corres..
pendente.
Art. 2.0 Revogam-se aS disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de agôsto de 194-4, 123.0 da IndePendência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre- Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0 16.262 -

273

DE 1 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, us~ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, de Decreto-lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3) cargos da classe G da carreira. de
Auxilial." de Ensino, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, vagos em virtude da exoneração de Elpídio de Almeida
Cotias; da promoção de Maria Elisa Lesada Coelho e da demissão de Tomaz
Catunda Sobrinho, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
ârt. 2.0 Revoga:ffi-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de agôsto de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúblic:;;.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 16.263 -

DE 1 DE AGÔST.Q DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidellte da República, usando d&> atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Cónstituição e nos t-êrmos do art. 1.0, letra n, do
Decreto-l.ei. n. 0 3 .195, de 1.4 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe D da cs.rreira de
Atendente, do Quadro Suplementar do Mir..istério da Justiça e Negócios
l11teriores, Vf\'gÚ3 em virt-ude da promoção de Laura Zulchner Uhlmann e da
e~one:-açãc de :i\'Ís.•ris.• J!.:rafalda Rodrigues Costa, ficando sem aplicaçã.o a
dotação ~o!.·~·espondente.
Art. 2.0 Revogam-1::e as disposições em contrário.
Rio de Jnneiro, 1' de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.~·
da República.
GETULIO V .ARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.264 -

DE 1 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da R2públics, u'sando dz.• a,tribuição que lhe confere oart. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , letra n, do
Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art." 1.° Ficam suprimidos três (3) cargos da classe D, da carreira deArtífice, do Qu2dro Suplementar do I-/Iinistério da Justiça e Negócios Inte·
rior~s, vagos em -virtude do :f.sleciffiento de Luiz Augusto Ferreira e d~.;; p~·o·
F. J.S
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moções de Valentim Tom.az da Silv~ e Joequim Machado de Azevedo, ficcmdv
sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de agôsto de 1944, 123.0 da l:P..depeP..dência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Ma!"condes Filho.

DECRETO N.O 16.265 -- DE 1 DE AGÔSTO DE 1944

Supdme cargos extintos
O Presidente da República, usando d~ aotribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e ~oS têrmos do art. 1. 0 , letra n, do
Decreto-lE!i 11.0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 'Ficam suprimidos quatro (4) c&rgos da classe B da carreira
de Trabalhador, do Quadro SuplementÇ~r do :rvlinistér:io da Justiça e Negócio~
Interiores, vagos em virtude das promoções de Antônio Machado, Joiquim
Esteves, Rosalina de Almeid:.;.•; e da aposentadoria de SEI!a de JesúS Albu~
querque, ficando sem a-plicação a dotação correspondente,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J?neho, 1 de agôsto de 1944, 123.0
da República.

da Independência e 56,0

GETULIO VARGAS.

Alexandre M atcondes Filho.

DECRETO N.O 16.266 __:._. DE 1 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da: República, usando dE.· atribuição que lhe confere o
art. 74, letra <2, da Constituição e nos têrmos do art·. 1. 0 , letra n, do
Decrete-lei n. 0 3, 195, de 14 de ab1·il de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos nove (9) cargos da classe C d'~ carreira de
Servente, do Qu2dro Suplementar do Ministério df2 Justiça e Negócios Intc ..
dores, vagos em virtude Qas exonerações de Durval Tumscitz, Mário Soares de
Menezes, Lourival Cerqueira Dória; da·s aposentaq.orias de Henrique Rib·úro
da Silva, M~nuel Ferreira de Oliveira, Joaquim do Rio Novo; demissão de
Joe.o Lopes; da nomeação para outro cargo 'de Rubem Guimarães; e da
promoção de Antônio BZJlbino, ficando sem aplicação ~ dotação correspondente.
Art. ·2.0 Revogam-s.a as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 1 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0 16.267- DE l·DE AGÔSTO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando d~ JO.tribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Comtituição e nos t>êrmos do art. 1.0 , letra n, do
Dec::-eto-lei n. 0 3.J95, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dez ( 10) · CZ.'l'gos da classe B da carreira de
Servente, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça, e Negócios Interiores, vagos em virtude d:;-s promoções de Avelar Fonseca de Sousa, Haido
da Silva Porto, Duval Tumscitz, Silvíno Ribeiro, Luiz da Silva Riper, Vitório José Maria, Hermeneg:ildo Medeiros de Souss-, Flávio dos Scmtos Pereira; e das exOnerações de Orlando Pedro da Silva e José Rodrigués, ficando
sem aplicação a dotação correspondente,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
d~

Rio de Janeiro, 1 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre M.arcondes Filho.

DECRETO N: 0 16. 268 -

DE 1 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime caraos extintos
O Presidente da República, usa,ndo da atribuição que lhe confere· o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , letra n, do D8cretolei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargós da classe F da carreira de
Radiotelegrafista, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça ·e ·Negócios
Interiores, vagos em virtude da exoneração c).e Paulo Romano da Costa Ri~
beiro e da promoção de Carlos Domingos dos Anjos, ficando sem aplicação
a dotacão correspondente.
kt. 2.0 Revogam-se as disposições eni cont~ário.

Rio de Janeiro, 1 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República·.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.269 -

DE 1 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, us:mdo da atribuição que lhe confere o artigo 74; letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, letra n, do 'Decretolei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. L° Ficam suprinnaos dez (lO) cargos da classe C da carreira' de
Guarda de Presídio, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Ne-
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gócios Interiores, vagos em virtude das promoções de João .Peixoto de Carvalho, Luiz Terra Peregrino, Manuel Medeiros Filho, Atanagildo, Ribeiro~
Herni da Silva Jordão e Francisco Fiscina; dos falecime~1tos de Valentim
Frei~e Batista e Roberto Alves da Costa; e das exonerações de José Hugo
de Sousa e Sílvio Jordão de Queiroz, fiCando sem aplicação a dotação cor,·espondente.
Art. 2'.o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio_de Janeiro, 1 de agôsto de 1944, 123. 0 dn Independência e 56. 0 d<:
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre A'larcondes 'Pilho.

DECRETO Dl-<' 16. 27Ü -

ll.E.

1

DE AGÔSTO DE

1944

Suprime cargós extintos
O Presidente da República, usando da at~ibuiçãp que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConStituição ·e nos têrmos do art. 1.0 , letra n, do Decretolei n.O 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suPrimidos três (3) cargos da classe C da carreira de
Motorista, do Quadro Suplementar .do Ministério da Justiça e Negócio3 ·Interiores, vagos em virtude daS promoções de Jorge Isidrc. Pereira, Coraci
1\.tiiranda e Luiz de Sá, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2,0 Re"vogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Re"pública.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16,271 -

DE

1

DE AGÔSTO DE

19'44

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confE1.,-e o ar~
tigo 74, letra a, da Constitui~ão e nos têrmos do art. 1.0 , letra n, do Decreto:._
lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos de\ classe G
de Dentista, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça
Interiores, vagos em virtuàe da promoção de Ercília Ornelas e
çfo de Jaime Gomes Carneiro Arantes, ficando sem aplic<!ção a
respondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

da carreira
e Negócios
da exoneradotação cor-

Rio de Janeiro, 1 de agôsto de 1944, 123.0 da' Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alc:r.:anàre foda.rcondcs Filho.
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DECRETO N. 0 16.272 -

Dá

lW\'a

DE 1 DE AGÔSTO DE 1944

denominação ao Colégio Baeta Neves, com sede em Ouro Preto.

Não foi Publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento:

DECRETO N.0 16.273 -

DE

2

DE AGÔSTO DE

1944

Dá nova redação ao parágrafo {iniéo do art. 85 do Regimento do D.A.S.P.,
apmvado pelo Decreto n..0 11. 101
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Çonstituição, decreta:
A1·t. 1.0 O parágrafo único do art. 85 do Regimento do Departamento
Administrativo do Serviço Público, aprovado pelo Decreto n. 0 11.101, de
11 de dezembro de 1942, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo único. ' É vedado aos mesmos servidores manter
ou cliriglr cursos que visem ao preparo de candidatos para concursOs e provas de habilitação, ou neles lecionar, salvo em se tratando de cursos instituídos pelo Govêrilo ou por entidade de fins
não lucrativos, mediante autorização expressa do Presidente do
D.A.S.P.
Art. 2.0 Ítste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
DECRETO N.O 16.274 -

DE

2 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Deliina Maria de Freitas a pesquisar minérios de
ferro •. manganês, quartzo·e associados no município de Congonhas do Campo,
do Estado de Minas Gerais
O Presidente da· República, usando da atribuição "que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiw de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã biasileira Delfina Maria de Freitas a
pesquiSar minérios de ferro, marJ.ganês, quartzo e associados em terrenos situ3dos na Fazenda do Faria, no distrito e município de Congonhas do Campo,
do Estado de Minas Gerais, em duas (2) áreas num total de cinqüenta hec-·
tares (50 ha). Primeira ( l.a) área de vinte e quatro hectares e setenta ares
(24,70 ha), delimitada por um polígono que tem um vértice coincidindo com
o ma:rco quilométrico número sete (Krn. 7) da rodovia Fábrica - Congonh<:is
do Campo e os lados, a parti:r dêsse vértice, com os seguintes comprimentos
e or-ientações magnéticas: cento e oitenta metros ( 180 m), oitenta e oito graus
noroeste (88° N\V); trezentos .e cinqüenta e cinco metros (355 m), sessenta
graus· no;:-oeste (60° NW'); quinhen'tos e noventa metros (590 m), dezenove
graus nordeste (19° NE); cinqüenta metros (50 m) cinqüenta g:raus nordeste
(50° NE); cem metros (100m), sessenta e um g:raus sudeSte (61° SE); quinhentos e cinqüenta metros (550 m), vinte e dois graus sudeste (22° SE);
cento e oitenta metros ( 180 m), dezessete graus trinta minutos sudoeste
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(17° 30' SVV); segunda (2.a) área, de vinte e cinco hectares e trinta ares
(25,30 ha), delimitada por um polígono que tem um dos seus vértices situado
à distância de mil quatrocentos e quarent2 m.eiros ( 1. 440 m), rumo magnético
quarenta e sete graus noroeste (47° NW) do ponto de amarração da primeira
área e cujos lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e o-rientações magnéticas: novecentos e oitenta metros (980 m), trinta e oito gr<i.Us
tdnta 'minutos noroeste "(38° 30' NW); trezentos e dez metro"s (310m),
cinqüenta e oito graus nordeste (58° NE); trezentos e trinta metr~s (330m),
onze graus trinta minutos sudeste ( 11° 30' SE); quinhentos e sessenta metros
(560 m), sessenta graus sudeste (60° SE); cento e quarenta metros (140m),
vinte e cinco graus sudeste (25° SE); quinhentos e vinte metros .(520 m),
cinqüenta e um gr8.us tdnta minutos sudoeste (51° 30' SW).
Art. 2. 0 Esta auto-rização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códi.go
de Minas.
.
Art. 3.0 O titulo da\ autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mine!·al do
!viinistério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de agôSto de 1944, 123.0 da Independência e 55.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apalonio Salles.

DECRETO N. 0 16.275 -

DE

2

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Alfeu de Castro a pesquisar minério de ouo,
tantalita, cassiterita e associados no. município çle São João del _Rei, do
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da· atribuição que lhe confere o &r·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto· lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.' 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Alfeu de Castro a pes·
quisar minério de ouro, tantalita, cassiterita e associados Úuma área de quinhentos hectares (500 ha) situada no lugar denominado Vitória, distdto de
São Sebastião ·da Vitória, município de São João del R"ei,-. do Estado de -Minas
Gerais, área essa delimitada por wn retângulo, que tem um vértice a, mil e
duzentos metros (1.200 m) no rumo magnético sete graus nordeste (7° NE)
da torre da Matriz de São Sebastião da Vitória e. cujos lados, convergentes
nesse vértice têm os seguintes comprimentos -e rumos magnétiCos: dois mil e
quinhentos metros (2.500 m), vinte e um graus noroeste (21° NW) dois míl
metros (2. 000 m), s-ess~nta e nove graus sudoeste ( 69° SW) . '
Art. 2.0 Esta autorização é outo_rgada nos têrmos estabelecidos .no Códi.g3
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5·. OOO,OÓ) e será
transCrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 · Revogam~se as disposições em contr'ário.

Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 dn
República.
GETULIO V P.--RGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 16.276 -

DE

2

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Alves de Lima a pesquisar carvão mine;:al,
no município de São jerônimo, do Estado do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrrnos do Decreto~ lei n.0 L 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jorge Alves de Lima a pesquisar carvão mineral numa área de trezentos e noventa e quatro. hectares
(394 ha) situada nos distritos- de BuÚá 'e Arroio do.s Ratos, muriicípio de São
Je1·ônimo, do Estado do Rio Grande do Sul e delimitada· per um triângulo
mistilíneo que· tem um vértice no ponto denominado Passo do Coqueiro, no
Arroio do l\1arti.ns, e os lados retilíneos que o formam têm, a partir dêle, os
seguintes com-prime-ntos e 1·u~os verdadeiros: três rr~il novecentos e cinqüenta
metro"s (3.950 m) cinqüents.. gr8us sudeste (50° SE), quatro mil e setecentos
metros "(4. 700 m.) vinte e seis graus sudeste (26° SE), o terceiro lado é a
margem esquerda da sang~ Cachoeira~Joanico no trecho corqpre·endido entre as
extremidades dos dois lados retilíneos desCritos.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Mina:s.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil novecentos e setenta cruzeiros (Cr$1.970,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da· Pro~
dução MineraÍ do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revpgam~se

as· disposições em cohtrário.

Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d2
República.
GETULIO V A...~GAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.27'7 -

DE

2

DE

AGÔSTO

DE

1944

Autoriza a Companhia lnàustt'ial de Mineração e Obras a pesquisar carvão
mineral no município áe Tietê, do Estado de São Paulo

O J;lresidente da República, usando de atribuição que lhe confere o
2!"L 74, letra a, da Constituição e "nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1.985, de 29
de jaaeil"o de 1940 (Código cle Minas), decreta•:
Art. 1.° Fica autorizada. a Companhia Industrial de MinerfÇão e Obras
a pesqui:;ar carvão mineral em terrenos situados no distrito de Cerquilho,
município ''de Tietê, do Estado · de São Pa•ulo, numa área de mil hectares
(1.000 ha·) ·delimitada por utn polígono tendo um vértice no marco quiloméiTico cento e oitenta E> sete (km 187) da- estrada de rcdagem-"Tatu:í-Tictê,
à distância de deis mil cento e quarenta e qu::::.tro metros (2 .144 m) no
:tllmo magné1.--ico oitenta e nove gTaus nordeste ( 89° NE) ~ partir do marco
qui!cmétrico cento e sessenta e seis mais quatro metros e vinte centímetros
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+

( 166
<r,20 m) cia linha. tronco da Estrada de Ferro Sorocabana .na estação
de Cerquilho e os lados, a p.s.<t:tir dêsse vértice, os seguihtes comprimentos
e rumos magnéticos: qt,atrocentos e sessenta metros (460 m) setenta e três
grsus sudoeste (73° S'vV), dois mil quatrocentos e clez metros (2 .410 m)
vinte e quatro graus noroBste (24° NVV), mil e quin._'l.entos metros (1.500 m)
qu2renta e três graus tl'int,s, minutos noroeste ( 43° 30' N'W), dois mil e seisçentos metros (2.600 m) Norte (N), três mil oitocentos e vinte metros
(3.820 m), cinqüenta e três graus trinta minutos sudeste (53° 30' SE), três
mil cento e sessenta e quf-'tro metros e quarenta centímetros (3 .164,40 ~)
oit-enta! e três graus dez minutos nordeste (83° 10' NE), cinco mil metros
(5.000 m) seescmta e seis graus sudoe&1:e (66° SW), dois mil metros (2.000 m)
vinte e quatro graus sudeste (24° SE).

Art. 2.0 Esta autoriz<?Jção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de l\1inas,
Art. 3,0 O títuJ.o da autorização de pesquisa, que ~erá umG! via aut~ntic;::,
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5 . 000,00) e ·será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da. Produção !\1ineral do
MiniStério da Agr-icultura.
Art. 4. 0 RevogDm-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de &gôsto de í1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.278 -

DE

2 DE AGÔSTO DE 1944

Autct:iza o cidadão brasileiro Cândido Ferreira de Camargo a pesquisat
minério de ferro e asSociados no munidpio de: Campinas, do Estado ds
São Paulo.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos' do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decret~:
Art. 1.° Fica à..utol"izado o cidadão brasileiro Cândido Ferreira de Cs.m&rgo a pesquisar minério de ferro e associados numa área de vinte e nove
hectares e vinte ares (29,20 ha), situada no imóvel denominado Fazend<~
Ped:ra Branco.•, distrito e munidpio de Campinas, do Estado de São Paulo,
área essa de1imit8da> uor um polígono que teni um vértice a cinqüenta metroo
e dez centímetros (5Ô,l0 m) no rumo magnético s~sScmta e um gmus quinze
minutos sudoe.ste (61° 15'. SW) do marco quilométrico número cento e ses·
senta e sate -(km 167) da Estrada de Ferro Sorocabans-, no trecho Sete QuedasDescampado, e cujos l2dos, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e setenta e cinco metros e oitenta
cen~ímetros (375,80 m) vinte graus quinze minutos nordeste (20° 15' NE),
treze<~tos e vinte e oito m.etros e cinqüenta centímetros (328,50 m) vinte o::
nove graus trinta minutos noroeste (29° 30' NVV), trezentos e cinqüent6.' ;:;
oito metros e cinqüenta centímetros (358,50 m) setent~ e oito graus setenta
minutos noroeste (78° 70' NW), setecentos e setenta metro~ (770 m) quatro
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-graus sudeste ( 4° SE), duzentos e vinte metros e quarenta centímetros
(220:40 m) ·oitenta e nove graus tTinta minutos sudeste (89° 30' SE), cento
e vinte e u'm metros (121.. m) sessenta· e dois graus nordeste (62° NE).

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos _têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O títu!o da autorização de pesquisa, que será ums.• via autêntica
dêste Decreto, pagará a• taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 30Ó,OO) e sBrá
tra·nscrito no livro próprio da Divisão de Fom~mto da Produção Mineral de
]flinistério da j\gricultura.

Art. 4.0 Revogam-se as· disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
R~pública.

Gl):TULIO VARGAS.

Apoiollio SalleS-.

DEC~ETO N. 0 16.279 ~ DE 2 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza. o cidadão brasileiro Hugo Fz-eire de' Ca:r7alho a pesquisar ieldspata
e associados no município. de São Pattlo, do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição Que lhe confere o
art, 74, letra a, ·da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro cle 1940 (Código de Minas), decreta1:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Hugo Freire de Carvalho
a pesquisar feldspato e associados no lugE·r denominado M'Boi Mirim no dis·
trito e município de São Paulo, do Estado de São PG!Ulo, numa área de ses-senti! e três hectares e noventa ares ( 63,90 ha), deli!Jlitada por um polígono
tendo um vértice à distância de dnqi..ienta e seis metros (56 m), no rumo
verdadeiro dezessete graus, trinta minutos sudoeste ( 17° 30' SW) do cruza·
menta da estrada Santo Amaro - M'Boi Guassú com o ribeirão M'Boi Mirim
e os -lados a part·ir dêsse vértice têm às seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quarenta e dois metros (42 m), vinte e um graus trinta. minutos
sudoeste (21° 30' S~!) duzentos metros (200 m), sessenta e quatro graus
vinte e cinco minutos sudoeste ( 64° 25' SVl); duzentos e oitenta e sete metros
(287 1n), oitenta e um gmus noroeste (81° NW);_ mil cento e trinta e dois
metros- (1.132 m), um grmt e 'dez minutos sudeste (1° 10' SE); oitocentos
e oitenta e seis metros ( 886 m), oitenta e oito graus e cinqüenta w..inutosnordeste (88° 50' NE); mil e setenta metros (1.070 m), um grau dez mi~
nu tos noroeste ( 1° 10' NW); duzentos e setenta metros (270 m), quarenta
e sete g:raus trinta minutos sudoeste ( 4 7° 30' SW); cento e trinta e seis
metros (136 m), sessenta e um graus trinta minutos noroeste (61° 30' NW);
·cento e quarenta e doiS metroS~ ( 142 m), cinqüenta e três grs.'lls sudoest€
(53° SV'l); trezeptos e vinte e seis metros (326 m), doze graus trinta mi.~
nutos nordeste (12° 30' NE); quarenta e cinco metros (45 m), oit-enta ~
três graus quarenta e cinco minutos noroeste (83° 45' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cóclig'J
dE> Minas.
Att. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será um~ via autêntio
dêste Decreto, pagará a: taxa de seiscentos e quarenta cruzeiros' (Cr$ 640,00)
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e será tra~nscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção :i\1ineral

do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jeneiro, 2 de <'.•gÔsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Applonio Salles.

DECRETO N.O 16.280 - DE 2 DE AGÔSTO DE 1944
A.ut-o:tiz.;. 08 cidadãos brasileiros Fiancisco de Vasconcelos Viana e Renato.
Sgarbi a pesquisar quartzG no município de Paraopeba, do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando p.a atribuição. que lhe confer~ Q artigo 74, letra a, da Constituicão' e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de:
29 de janeiro de 194D (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Ficam autorizados oS cidadãOs· brasileiros Francisco de Vasconcelos Viana e Renato Sgarbí a pesquisar quartzo numa área de cento e·
oitenta e sete hectares (187 ha), situada no lugar denominado Pontinha,
distrito e. m:unicípio de Paraopeba, no Estado de Minas Ge~ais, área essa
delimitada por um retângulo que tem um vértice a setecentos metros ( 700 m)
no rumo verdadeiro trinta graus sudoeste (30° SVV) da càsa dos filhos do
Cornélio Figueiredo e a mil e noventa metros ( 1 . 090 m) no rumo verdadeiro ciqqü.enta e cinco graus nordeste (55. 0 NE) .do sangradouro a n~ro2ste·
(NW) da Lagoa Dourada, e cujos lados, convergentes neste vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e setecentos metros
(1.700 m), dezessete graus sudoeste (17° SW); mil e cem metros (1.100 m),.
setenta e três graUs sudeste (73° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos tê:rmos estabelecidos no Código .de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de ·pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa. de mil- oitocentos e setenta cruzeiros (Cr$
1. 870,00) e. será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
,.\rt. 4. 0 Revogam-se es disposições em contráiio.
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1944, 123.0 da Independênéia e 56.0 da:
República.
GETULIO VARGAS .

.l!polonio Sel!es.

DECRETO N. 0 16.281 -

DE

2

DE

AGÔS'!'O

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Buueto a pesquisar amianto e associados no·
município de Barão do Rio Branco, do Estado de ll!linas Gerais
O Presidente da República, uscindo de. f.<tribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da Constit-uição e nos thmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de j~neiro de 1940 (Código de IVHnas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão br2si1eiró José Barreto a pesquisar
amianto e as:;ociados nun1a área de um hectare quarenta e dois ares e doze
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ceiitiares ( 1. 4212 ha) situada na fa2enda Boa Esperança, distrito e município de Barão do Rio Branco, do Estado de Minas Gerais e delimitada
por uma linha poligonal que tem um vértice a sessenta e sete ,metros (67 m)
rumo cinqüenta e cinco graus vinte e cinco minutos noroeste (55° 25' NW)
da sede da referida Fazenda e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes ccmprimentos e rumos: cinqüenta e três m'etros e cinqüenta centímetros (53.~0 m.) oitenta-c oito graus noroeste (88° NW), qu3renta e quatro
metros (44 m) quarenta e sete g::<::us dez minutos sudoeste (47° 10' SW),
cento e oitenta e um metros ( 181 m) cinco graus noroeste (5° NW), cento
e dez m_etros (110 m) setenta e nove graus trinta minutas· sudeste (79° 30'
SE), Cento e trinta e dois metros (132 m) três graus sudoeste (3° SW).
Art. 2. 0 Esta áutorização é outorgada nos t€h·mos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O tÍtulo da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, t)âgará a taxa de trezentos cruzeims (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
~íínistério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaJles.

DECRETO N. 0 16.282 -

DE 2 DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o 'cidadão brasileiro Pedro Duarte a pesquisar qum·tzo e associados
no município de Diamantina, dÕ Est:?..do de Minas Geré:ds

1

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar, 74. letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei .. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

tl~o

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro Duarte a pesquisar quartzo e associados numa área de cem hectares ( 100 ha) situada no lugar
denominado Perpétua de Baixo, distrito de Guinda do município de Diamantina, do Estado de Minas GBrais e delimitada por um quadrilátero quetem um vértice a cem metros (100 m) rUmo quarenta e dois graus sudeste ( 42° SE) mafi;nético, da foz do córrego da Perpétua, afluente do ribeirão de Guinda, e .cujos lados, a partir dêsse vértice têm os seguintes.
comprimentos e rumos magnéticos: mil e cem metros (1.100 m) quarenta
e dois gn:oas sudeste ( 42° SE),
mil
metr9s
( 1. 000 m) • trinta
e seis graus quarenta e cinco minutos nordeste (36° 45' NE) oitocentos
metros (800 m) vinte e sete graus e trinta mir.utos noroeste (27° 30' NW)
mil cento e oitenta e cinco metros ( 1.185 m) cinqüenta e cinco graus sudoeste (55° SVl.).

;z~4
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Art. 2.0 Esta autorização é oUtorgada nos têrmos estabelecidos no
digo de Minas .

Có~

Art. 3.0 O título da autoi.ização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará ~ taXa de mil ,cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e serô
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
.do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-sP as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de. agôsto de 1944, 123. 0 da It:.dependênda e 56.0 d3
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.283 -

n.F; 2

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro F1·ancisco !viário Figueiredo Bittencourt a
pesquisar mica e associados nos municípios de Itambé e Macarani, do
Estado da Bahia
O Presidente da República, us:ando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco Mário Figueredo Bittencourt a pesquisar mica e associados numa área de trezentos
hectares (300 ha), situada no lugar denominado Fazenda Nova União, nos
distritos de Jtambé e Macarani, múnidpios de Jtambé e Macarani, Estado
da Bahia, ;e delimitada por um retângulo que tem um vértice a oitocentos
e setenta metros (870 m) no rumo oitenta e cinco graus noroeste (85°
NW) da barra do riacho Nova União, afluente do Rio Pardo, e os lados
que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos· verdadeiros: dois mil metros (2. 000 m) e cinqüenta e
dois graus e trinta minutos sudeste (52° 30' SE); mil e- quinhentos metros
( 1. 500 m) e trinta e sete graus e trinta minutos nordeste (37° 30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmns estabelecidos no· Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
.dêste deCreto, pagará a taxa de três mil cruZeiros (Cr$ 3. 000,00) e será
,transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério ela Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARUAS.

Apolonio Sa.Iles.
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DECRETO N. 0 16.284 -

DE

2

DE

AGÔS'OO

DE

1944

Autoriza o cidadão hca_sileiro Antônio Pinheiro Dias a pesquisar diatomitano município de Càmp~s, do Estado dp Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do DecretoNlei n. 0 1. 985, de 29
de janei;:o de 194-0 (Códign de Minas), decreta:

Art.

1..°

FieS. autoriZado o cidadão brasileiro Antônio Pinheiro Dias

a pesquisar diatomita numa área de trinta hectar-es (30 ha) no imóvel !fe-

nomimtclo Fazenda da Conceição da Barra da Lagca de ·cima, situada ims
üistritos de C2mpos e Ibifióca, município de Campos, do Estado do Rio
de Janeiro, e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a dezer:~ove :rr.etrcs e vinte centÍn1.etros ( 19.20 m), rumo cinqüenta e um graus
vinte e Cinco minutos sudeste (51° 25' SE) magnético, do quilômetro qúatorze (km 14) da estrada de ferro da Usina Cupim e cujos lados. a partir
àêsse vértice, têm os seguintes cornpdme-ntos e rumos magnéticos: cento
e trinta e quatro metros e oitenta centímetros· (134.80 m) quarenta-e um
graus trinta mhmtos nordeste (41° 30' NE), seiscentos metro~ (600 m)
trinta e quatro graus trinta e cinco minutos nordeste (34° 35' NE), trezentos e cinqi.ienta metros (350 m) "Cinqüenta e cinco graus quinze minutos noroeste (55° 15, NVV), setecentos e oitenta metros (780 m) trinta
e sete graus sudoeste (37° SW), duzentos e setenta metros (270 m) quarenta e dois graus quinze miflutos sudeste (42° 15' SE), setenta e nove·
metros (79 m) trint9. graus vinte minutos sudeste (30° 20' SE), quarenta metros e sessenta centímetros (40.60 m) oitenta e sete graus trinta
minutos nordeste (37° 30' NE), cento e dezessete metws e sessentn cenH
Wnetros ( 117 . 60 :m) trinta e três graus trinta e cinco minutos nordeste
(33° 35' NE).
Art, 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estab:Iecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título d.a autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e :;erá,
transcrito no livro próprio da Divisão õe Fomento da Produção Mineral do
Mlnistério da Agricultma.
Art. 4. 0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de J anel:ro, 2 de agôsto de 1944, 123.0 da independência e 56.0 dn·
República.
GETULIO VARGAS.,

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.285 -

DE 2 DE AGÔSTO DE 1944·

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Pinheiro Dias a pesquisar diatomita
no município de. Ca.mpos, do Estado do Rio de Janeiro
O Presídc.mte da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Pinheiro Dias.
a p<?squisar diatomita no lugar denominado Fazenda da Conceição da Barra
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da Lagoa de Cima situado -nos distritos de Campos e lbitióca, município de
Campos, do Estado do Rio de_ Janeiro, numa área de trinta hectares (3Ç) hà.)
delimitada por um polígono tendo um vértice na ponte da ·.rodovia Campos
- Lagoa de Cima, sôbre o Rio Preto ou Morto e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e cin1qÜÉmta e três metros (753 m) oh:enta e seis graus sudoeste (86° SW), duzentos metros (200 m) sul (S), duzentos e qUatorze metros (214 m) trinta
e seis graus sudeste (36° SE), duzentos e quarenta e um metros (241 m)
oitenta e cinco graus trinta minutos sudeste (85° 30' SE), quinhentos e
quarenta e um metros (541 m) setenta e quatro graus nordeste (74° .NE),
trezentos e vinte· e três metros (323 m) vinte e quatro graus trinta minutos
noroeste (24° 30' NW).

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têr,mos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntic3,
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no .livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República .
'
GETULIO VARGAS~

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.286 -

DE

2

DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza a Comparlhia Mineração Picuí S.A. a pesquisar quartzo, columbita,
l1erilo scheelita., minérios de estanho e bismuto e associados, no município
de Picuí, do Estado da Paraíba
O !"'residente d:;. República, usar:.do da atribuição que lhe confere o
.art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto--lei n.O 1.985, de
29 cle janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Mineração Picuí S.A. a pesquisar cluart.zo, columbito:.•, berilo, scheelita minérios de estanho e bismuto e
associados numa área de onze hect2res (11 ha), situad~ no imóvel Alag~ar,
distrito de Pe-dra Lavrada, do município de Picuí, do Estado da Paraíba, e
delimitada. por um retângulo tendo um vértice a duzentos e oitenta e quatro
metros (284' m), n.:mo setenta e cinco graus quarenta e cinco minutos nordeste
(75o 4-5' NE) da conflu&ncia dos riachos do Ala.ogamar e do Congo e os lados
que partem dêsse vértice com quinhentos metros (500 m) e i-uma trinta graus
sudoeste (30° SV!) magnético, duzentos e vinte metros· (220 m) e mmo
sessenta goa.•us sudeste ( 60° SE) magnético.
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Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos termo9 estabelecidos no Código

dB 11fli!1<'1S.
Art. 3.0 O ~ítuio da aü:torização de pesquisa- que será uma via autêntica dêste Decreto, pag.wá a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
tra:nscri.to no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineml do
Ministério da Agricultura.

Art. 4. 0 Revogam-se as disposiçÕe9 em coniTário.
Rio de Janeiro, 2 de a<5Ôsto de 1944, 123.0 da Independêndo. e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolotlio Salles.

DECRETO N. 0 16.287 -

DE

2

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Francisco ]unqueira Neto a pesqui.s::u
mica e associados no município de Bom Jesus do Galho, do Estado ds
Minas Gerais
O Presidente d~ República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da. Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Francisco Junquei.ra Neto \a pesquisar mica e associados no lugar denominado· 'Córrego Botelho, situado no distrito de Vermelho Velho, município de Bom Jesus do
GJi~lho, do Estado de Minas. Gerais, numa área de cento e vinte hectares
( 120 ha) delimitada por um retângulo tendo um vértice a distância de
.quinhentos
e trirlta e três mestras (533 m) no rumo magnético t-rinta e
um graus trinta minutos nm·oeste (31° 30' NW) da barm do c6rrego Santa
1\II,.;ria r.:::, margem direita do córrego do Botelho e os lados, que. partem dêssc
vértice os compriment~s , e rumos magnéticos: mil e quinhentos metrcs
(1.500 nt) sul (S); oitocentos metros (800 m), oeste (W).

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmo:;, estabelecidos no Código
de Mim::s.

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa _que será uma via autêntica> dêste Decreto, pagará a taxa de mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 1.200,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção l\Jiincral
do Ministério da Agricultura.

Art. '4.? Revogam-se as
Rio de
Rep":Íblica.

J~·neiro,

disposiçõet~

em contrário.

2 cle agôsto de 1944, 123.0' da Independência e '56.0 da

GETUL!O VARGAS.

Apolonio Sa.lles.
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DECRETO N. 0 16.288 -

DE

2 DE AGÔSTO DE 1944·

Autoâza o cidadão braSileiro José de Campos Pais a pesquisar argila refratária e associados no ·município de Siio João da Barra, do Estado do
Rio de ]<meiro.
O Presidente da· Repúb1ic2, usando da atribuição que !he confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 9C.5, de
29 de jar:-.eiw de 1940 (Çódigo de Mina·s), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado c cida.dão brasileiro José àe Campos Pais «
pef;quisar argila refratária e associados numa área de setenta e dol.s hecL::..•res.
(7'!, ha), situada na- Fazenda São Pedro, distrito de Barre de Itabapoana,
município de São João da Barra, do EStado do Rio de Janeirp e deli.mitada
po~ t.m <etângulo tendo um vértice no cmzamento das estradas Travessão. da
Ba::rê.t-Lago::> Feia e Fazenda São Pedro-Usina Tipiti e os l2dos, que partem
dêsse vértice, com mil e duzento:; metros ( 1. 200 m) rumo setenta e seis
graus noroeste (76° 1\.T\V) magnético, seiscentos metros (600 m) rumo qu;:~
torr.e gr::.ru.s sudoeste (14° SW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Min:>.os.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a tax:i!. de setecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 720,00),
e será transcrito no livi·o próprio da Divisão de Fomento dl'l. Produção Mineral
do Ministério da- Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de JaneirO, 2 de agôsto de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 da
Repúbiica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.289

~ DE

2 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão l}rasileiro João Busat-o a pesquisar calcát·eo no município
de Colombo, do Estado do Paraná

O Presidente da Reoública, u~ando da atribuição que lhe confere o artigO 74, letra a, da Constituição e nas tênnos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de l\1inas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão br~sileiro João Busato a pesquisar
calcáreo numa área de seis hectares (6 ha) situada no lugar denominado
Sumidouro, distrito de Timoneira, município de Colombo, do Estaáo do
Paran:;í, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a' duzentos e dez metros (210 m) no rumo magnético qua>enta graus noroeste
(40° NW) do extremo norte da car.a de residência de Ângelo Busato e cujos
lados, convergentes neste vértke, têm os segulntes comprimentos e rumos.
magnéticos: trezentos rnetros (300 rn), quarenta graus nordeste ( 40° NE);
duzentos metros (200 m), cinqüenta graus noroeste (50° NW).
Art. · 2.0 Esta autorizz,ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de 1Vrines.
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Art. 3.0 O título da autorização 4e pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de ·trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livr-o 'próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se a.s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1944, 123.0 da lndependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio

DECRETO N. 0 16.290 -

DE

San~s.

2 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Prudente Pereira Filho a pesquisar caulim
no municÍpio de Lavras, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra u, da Constituição e nos têrmos. do Decreto-lei n.0 1.985, de 29
de janeiro de' 19.40 (Código de Minas), decreta:
Art. 1 ° Fica autorizado o cidadão brasileiro Prudente Pere.ira Filho
a pesquisar caulim numa área de oito hectares ( 8 ha), situada nos imóveis
denominados Fazenda do Campo Limpo e Fazenda da Tabatinga, distrito
e município dê Lavras, 4o Estado de Minas Gerais e· delimitada por um
retângulo tendo um vértice a trezentos e cjuarenta e sete nietros (347 m),
rumo_ cinqüenta minutos sudoeste (0° 50' SW) ffiagnético do quilômetro
tiezentos e oitenta e cinco (Km 385) da Rêde Mineira de Viação no trecho
Lavras-Itirapuã e os lados que partem dêsse vértice com trezentos e vinte
metros (320 m) e rumo quarenta ,e um graus sudoeste (41° SW): duzentos
e cinqtj.enta· metros {250 m),, quarenta e nove< grãus noroeste (49° NW)
magnfotko.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas,
Art. 3.0 O título da aUtorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será tr:anscrito no livro próprio da Divi.são de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultuni.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e -56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaJJes.

DECRETO N. 0 16.291 -

DE

2

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Lafayette Hermínio . de Freitas a pesquisar
caulim no município de Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usandó da atribuição que lhe confere o artigo 74,, letr.s a, d~' Constituiç.8.o e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código d~ Minas) decreta;
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Lafayette Hermínio de
Freitas a pesquisar caulim numa área de dois hectares e oitenta ares
Cal. de Leis -

Vol. VI

F. 19

290

A'l'OH DO PODlillt EXECU'riVO

(2,80 ba) situada no distrito de Poá, município de Mogi das Cruzes, do
Estado de São· Paulo, área essa ·delimitada por um paralelogramo que tem
um vértice a mil e sessenta e sete metros ( 1. 067 m) no rumo magnético
setenta e oito graus nove minutos noroeste (78° 09' NW) do marco quilométrico quatrocentos e sessenta e seis mais quatrocentos e trinta e oito
metros (466+438- m), da estação de Poá da E.F/.C.B. E: cujos lados, concorrentes nesse vértice e a 'partir dêle, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnét~cos: cento e quarenta e três metros (143 m) setenta e oito
graus trinta minutos noroeste (78° 30' NW), e duzentos metros (200 m)
quinze graus nordeste ( 15° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrrnos estabelecidos no
Código de J'vHn:as .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será um~ via autêntica dêste Decreto, pagará a tax.a de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.

4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de .agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
~epública.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 16.292 -

DE'

2 DE AGÔSTO DE 1944 ~

Autocíza o cidadão brasileiro AlbertO Quatâni Bianchi a pesquisar minérios de
ouro, cobre e antimônio no município de Ouro Preto, do Estado de
1!-!inas Gerais
O Presidente da Repúbli.ca, usando da· atribuição que lhe confere o ar··
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de jane~ro de 1940 (Código de ;Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alberto Quatdni Bianchi
a pesquisar minérios de outo, cohre e antimônio numa área de quatrocentos
e cinqüenta e um hecta~es e noventa e quatro ares (451,94 ha) situada
no lugar denominado Rodrigo Silva, distrito e município de Ouro Preto,
do Estado de MinaS: Gerais, área essa delimitada por urn polígono irregular
'i:J.Ue tem um vértice a duzentos metros, (200 m) no rumo magnético sessenta e um graus trinta minutos sudeste (61° 30' SE) da confluência dos
córregos Rodrigo Silva e dos Prazeres ou Divisório e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm o sseguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil quinhentos e noventa e três metros ( 1. 593 m) trinta e oito graus sudoeste
(38° SW), m.il cento e sessenta e sete metros (1.167- m) _quinze graus sudoeste (15° S'W), mil trezentos e sessenta metros (1. 360 m) sessenta e
nove grau_s trínta minutos sudeste (69° 30' SE), novecentos metros (900 m)
sete'!lta e três graus qua;:-enta' e cinco minutos nordeste (73° 45' NE), dois
mil e setenta e quatro metros (2 .074 m) quatro graus cinqtienta e um minutos nordeste (4° 51' NE), mil centO e quarenta e oito 'm:etros (1.148 m)
sessenta e um graus trinta minutos noroeste .( 61° 30' NW) .
Art. 2.0 Esta autorização é
Código de Minas.

outorgada nos têrmos _estabelecidos no
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Art. 3.0 O título da autorização de pesqUisa, que se:rá uma' via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil quinhentos e vinte cruzeiros
(Cr$ 4.520,00) e será transcrito no livro próprio d·a Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 2 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16,'293 -

DE

2 DE AGÔSTO DE 1944

Altera o Decreto n.0 14.782, de 16 de fevereiro de 1944

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ;.lftigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica alterado o artigo pri~(úro •(1. 0 ) do Decreto número
quatorze mil sete(:entos e oitenta e dois ( 14. 78?.) de d-ezesseis de fevereiro
de mil novece~to's e quarenta e quatrp (1944), o qual passa a ter a seguinte
!"edação: Fica autoriz~da a emprêsa de minetação Companhia Paulista de Mineração a lavrar jazida de irrgila em terrenos situados nos arredare~ da es~
tação de Capu~:va da São Paulo Railway Co., no distrito de Mauá, município de S8.nto André do Estado de São. Paulo, nurha área de vinte e três
hect6:1·es e sessenta ares (23,60 ha) definida por um poligon6 .sque tem o
primeiro vértice situado à distância de cento e vinte e oito metros e dez centímetros ( 128,10 m) com o:rientação sessenta graus quarenta e quatro minutos sudoeste (60° 44' SW) do canto extremo sudoeste (SW) do edifício da estação de Capuava da referida estrada e cujos bdos, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações: cento e quarenta metros
(140 m) dois graus sudeste (2° SE), quinhentos metros (500 m) sessenta
e cinco graus sudeste (65° SE), duzentos e trinta tpetros (230 m) vinte e
cinco gra'..Is nordeste (25° NE), trezentos metros (300 m) oitenta e um
graus sudeste (81° SE), cento e setenta e cinco metros (175 m), trinta e
cinco graus quarenta minutos nordeste (35° 40' NE), cento e cinqüenta
e oito metros (158m) sessenta e um graus cinco minutos noroeste (61° OS'
NW), cento e oito metros (108 m) setenta e cinco graus cinco minutos noroeste (75° 05' NW), cento e sessenta e nove metros (169 m) oitenta e
um graus- trinta e três minutos noroeste (81° 33' N\iil), duzentos e dezoito
metros (218 m) ·oitent~ e seis graus vinte e um minutos sudoeste (86° 21'
SW), quarenta e três metros (43 m) cinco graus dezenove minutos sudeste (5° 19' SE), e trezentos e trinta e dois metms. e oitenta centímetros
(332,80 m) oitenta e quatro graus trinta e quatro minutos sudoeste (84°

34' SW).
Art. 2.0 Ficam mantidas as demais dispcs~ções dos artigos do referido
deáeto que passam a fazer parte integrante do prese·nte.
Art. 3.0 A presente retificação do decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa na forma do § 1.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 4.1:! RevogamAse as disposiÇões em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1944, 123. 0 · da Independência e 56.0 ::la
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16-,294 '---- DE. 2 DE AGÔSTO DE 1944

Concede à Carborúfera. União Ltda. autorização pzu·a funcion.::JI como
emprêsa de mineração
O Pre-sidente· da Repúblics.•, us::';.ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConstituiÇão, e nos têrm.os do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deCreta:
Art. 1.0 É concedida à Carbon~fera União Ltd~:.>., sociedade por cota:s de
responsabilidade limitada, com sede 'na cidade de Cresciúm~,. do Ests:do de
Santa Catarina, autorização pz.<ra funcionar como em-prês_a de mineração de
acôrdo com· o ·que.dispõe o' art. 6.0 § 1.0 , do Decreto~lei n. 0 1.985, de 29 de
j.:meiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a
cumpri:!"" integ:rct<lmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigor~r
sôb:re o objeto da referida e.utorização.
Art. 2.0

Revog;:;.•m-se as disposições em ·contrário.

Rio de Janeiro, 2 de agôsto de .1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio

DECRETO N. 0 16.295 -

DE

2

DE

Sa~les.

AGÔSTO

DE

1944

Declara sem efeito o Decreto n.0 10.596, de 7. de· outubm de 1942

O Presidente da República, uzando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a~ da Constituição e nos t&rmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica_ declarado sem efeito· o Decreto número dez mil quinhentos e noventa e seis (10.596), de sete (7) de outubro de mil novecentos e quarenta e dois ( 1942), que autorizou o cidadão brasileiro Hugo
Boucault a pesquisar carvão mineral numa área de novecentos hectares
(900 ha), .situada nas Fazendas Barra Grande e Fortuna, distrito de Caeté
município de São Jei-ônimo, do Estado do Paraná.
Art. 2.0

Revogam-se 2s disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1944, 1;23.0 da Independência e 56.0 da
RepÚblica.

GETUUO VARGAS.

Apolonio Salles.

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.0 16, 29Q -

DE

293

4 DE AGÔSTO DE 1944

Ou.torga a Guilherme GuitJ.le cotJcessãp para aproveit-amento da energm
hidtá.ulica da cachoeira Conde d'Eu, no rio Paquequer, no distrito de
Sumidouro, município d.::: igual nome, Estado do Rio de janeiro.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e 11os têrmos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto n. 0 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de terceiros anterioqnente adquiridos,
é outorgada a Guilherme Guinle concéssão para aproveitamento da energia
hidráulica da cachoeira Conde d'Eu, no curso de água denominado Paquequer, no distrito dé Sumidouro, muniéípio do mesmo nome, Estado do Rio
de ] and::.-o, com a potência aproximada de mil cento e setenta e seis
(1.176) quilowatts, resulta!lte da altm:a de qUeda de cento e vinte (120)
métros e da descarga de derivação de mil (1.000) litros por ségundo.
Parágrafo únii:o. O aProveitamento destina-se predpuamente ao forne~
cimento de energia à Emprêsa Campest.Te, sociedade .anônima, com sede no
distrito de Campo do COelho, no município de Nova Fribur"go.

Art. 2.0 Sób pena de caducidade da presente concessão, o concessio·
~ária

obriga-se a:

I Registrar êste titulo na Divisão de. Águas 1 dentro de trint~ (30)
dias, após a sua publicação.
II - Apresentar, em .três ( 3) vias, à referida Divisão de Águas, dentm
dà prazo de um ( 1) ano, contado da dáta da ·publicação do presente Decreto:
a) estudo hidrolÜgicc. da região c"urva de descarga do rio, obtida
mediante medições diretas e correspondente, pelo menos, a um ( 1) ano
de observação;
b) planta, em escala razoável, do trecho do curso de água a aproveitar
com indicação dos terrenos marginais inundáveis pelo remanso da barragem;
c) perfil geológico do terreno no local em que deverá ser construída a
barragem: projetO· da barragem, épma, método ·de cálculo, justificação do
tipo adotado;
·
d) cálculos e deser>..hos detalhados, em escalas razoáveis, dos verte~
douras, adufas, comportas, tomada de· água, canal de adução e castelo de
água, justificáção do tipo de conduto forçado adotado; cálculOs indispensá_veis; planta e perfil, 1 com todas as indicaçõe.s necessárias, em escalas razoáveis·
~)' cálculos e desenhos dos pilares, pontos e blocos de ancoragem, indispensáveis ao assentamento dos condutos' forçados;
f) cálculo do martelo àe água e cálculo e projeto da chaminé de equilíbrio;
g) juStificação do tipo de tmbina · adotado, rendimento sob diferentes
cargas, em múltiplos de· 1/4 ou 1/8 até plena carga; sentido de rotação e
rotações por minuto; velocidade característica e velocidade de embalagem
ou disparo; reguladores e aparelhos de medição; regUlação da, velocidade
com . 25,. 50 e 100 por cento de variação de carga; tempo de fechamento,
desenhos devidamente cotados; projeto do canal de fuga, sua capaCidade
de vasão;
h) justificeção do tipo de gerador ad.._otado; sentido de rotação; ten~o,
frequência e potência calculada com COS 0 que não exceda 0,7; rendimento, sob diferentes cargas, em. mílltiplos de 1/4 ou 1/8 até plena carga, respectivamente, com COS 0
0,7 COS 0
0,8 e COS 0 = 1; regu-

=

=
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lação da tensão e sua variação;:. reguladores; queda de tensão de curto cir~
cuito; detalhes e caracteríSticas fo?neciàas pelos fabricantes; tipo, potên~
cia, tensão, rendimento e acoplamento da excitratriz;. GD2 do grupo ·motor
gerador;
i) esquema geral das ligações;
j) para os transformadores
elevadores e abaixadores de tensão, as
mesmas exigências feitas para . os geradores;
k.) desenhos dos quadros de contrôle com indicação de todos os aparelhos a serem neles mOntados;
1) desenhos detalhados (planta e ehvação), das celas de baixa. e alta
tensão, com indicação de todos os aparelhos a serem nelas montados, bem
como das entradas e saídas dos condutores ·e suas ligações às barras gerais;
m) desenhos indicando a saída da linha de alta tensão de transmissão,
para-ráios, bobinas ele choque e ligações contra supe:rtensões;
n) projeto da linha, de transmissão - planta e perfil da linha; cálculo
mecânico e elétrico com COS "0 = 0,8; perda_ de potência, tensão na partida e na chegada; distância entre os condutores; desenho dos suportes;
o) projetos detalhados dos edifícios, inclusive cáiculo de estabilidade
discriminação dos materiais empregados;
p) orçamento detalhado para cada um dos itens acima.
III Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
sessenta (60) dias, contados da data em que fôr publicada a aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
IV Apresentar o mesmo cont'w.to à Divisão de Águas, para os fins
de reiistro, dentro dos sessenta ( 60) dias que se seguirem ao seu registro
no Tribunal de Contas.
V :.._ Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica
determinada p€>1a Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção
Mineral.
Parágrafo único. Os prazos, a que se refere o artigo anterior, poderão
ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida ~ Divisão de Águas
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 O concessionário fica obrigado a construir e a manter, nas proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando fô1 determinado
pela Divisão de Águas, as instalações .necessárias para observações linimétricas e medições de descarga do curso de água, que vai utilizar, e a realizar
as observações de acôrdo com as mstruções da mesma DiviSão.
Art. 4.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela mencionada Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas.
Art. 6.0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio, da concessão, em função da indústria,
concOrrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica.
.
Art. 7.0 As Útbelas de prêçc de energia serão fixadas pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienatffiente revistas de acôrdo com o disposto no art. 180 do Código de Águas.
Art. 8.0 Para a manutenção da. integridade do Patrimônio a que se
refere o art. 6.0 do presente Decreto, será criada uma reserva que proverá
às renovações, determinadas pela depreciação ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituiÇão dessa reserva, que se' denominará "reserva de renovação", será realizada por quotas eSpeciais, que mcidirão sôbre
as tarifas, sob forma de percentagem. Estas quotas serão determinadas tendo~
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se em vista a duração média do material a cuja renovação a dita reserva
terá que atender podendo ser modificadas, trienal~ente, na época da revisão
das tarifas.
Art. 9.° Findo o prazo da concessão, o patrimônio desta. constituído
na forma do ad:. 6.0, reverterá para o Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o estipulado no art. 165 do Código de Águas, sendo o concessionário indenizado, do- seu investimento ainda não amortizado, na base do
custo' histórico, deduzida a "reserva de renovação", a que se refere o parágrafo único do artigo pr~edente,
§ 1.0 Se o Estado do Rio de Janeiro não fizer uso do seu direito a
essa reversão, o concessionário poderá requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada pela forma que, no respectivo contrato, deverá estar
prevista.
§ 2.0 Para os efeitos do parágrafo ante:dor, fie~ o concessionário obrigado a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado do Rio
de Janeiro e a entrar com o requeriment'o de pro'rrogação da concessão ou o
de desistência desta, até seis (6) meses antes do término do respectivo pJ:azo~
Art. 10. O concessionário gozará, desde a data do registro a que se
refere , o ar.t. 5.0, e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes
do Código de Águas e das leis especiais sôbre 'a matéria.
Art. 11. O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 4 de agôsto de 1944, 123.0 da Independênc.ia e 56.0 da
República.
GETULib VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N. 0 16:297 -

DE 7 DE AGÔSTO DE 1944

Dispõe sôbre cessão de bens móveis

O Presidente da República, usandO da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art'. 1.° Fica autorizado o Ministério da Viação e Obras Públicas a
ceder, gratuitaraent&, ao ferroviário José Medeiros Filho, da Rêde Mineira de
Viação os bens constantes da seguinte relação:
1 mesá.
2 bufets
1 gua:rda-louça
2 camas
1 guarda-roup:1
1 camiseira
~~ 2. 0
Êste Decreto entra. em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de agélsto de ·1944, 123.0 da· Independência e 56, 0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

]oão de Mendonça .Lima.
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DECRETO N.0 16.298

DE

7

DE AGÔSTO

DE

1944

Aprova projeto e orçar.pento de 34 'km do trunal rodoviário Curema
São Ben.,to
O Presid:mte da República, us""ndo da aiTibuiç'ão que lhe çonfem c ar~
t:igo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o proje;to e orçamento na importância
total de Cr$ 1.315.000,00 (um milhão trezentos e ,quinze mil cru2eiros),
S?ndo Cr$ 916, 000,00 de pessoal e Cr$ , 399.000,00 de material, que com
êste baixam, devidamente rubricados, para a construção de 34 km du ramal
rodoviário Curema São B~nto, compreendidos ent:.e c acampamento do

aÇude público Çurema e São Bento, ·na rodovia Central d2 Paraíba, corre:ndo
mi respectivas despesas à conta dos recursos que forem concedido8.
Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

João·

DECRETO N. 0 16.299 -

ae

VARGAS.

Mendonça Lima.

DE 7 DE AGÔSTO DE 1944

Aprova projeto e orçamento dos canais principais de irrigação do açude público
"Santo Antônio de Russas"

O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe. confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único, Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 988.000,00 (novecentos e 1 oitenta e .oito mil cruzeiros), sendo Cr$
530. 000,00 de material e 458. 000,00 de pessoal, que COI;TI. êste baixam, devidamente rubricados, dos canais principaiS de irrigação do açude público
"Santo Antônio de Russas", no município de São Berna_rdo de Russas, Estado do Ceará, correndo a respectiva despesa, no ano em cm·so, à conta
dos destaques já autorizados ou a autorizar, da consigncção I subconsignaçãú 02-01-40, alínea b, da tabela n.O 12, anexa ao Plano dl.'- Obras
0
e Equipamentos", a que se refere o Decreto-lei n. 6. 145, de 29 de dezembro
de 1943.

Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.300 -

DE 7 DE AGÔSTO DE 1944

Aprova novo .orçamento para construção da rêde de irrigação do açude público
c' Sobral"

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

ar~

Artigo único. Fica aprovado o novo orçameri.to que com êste baixa,
devidamente rubricado, na· imPortância de Cr$ 721.000,00 (setecentos e vinte
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e um mil cruzeiros), sendo Cr$ 442.000,00 de pessoal" e Cr$ 279.000,00 de
material, para construção da rêde de _irrigaÇão do açude público "Sobral", no
município do mesmo nome, Estado do Ceará, orçamento que substitue o
aprovado pela po:rtaria n. 0 645, de 31 de dezembro de -1940, do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Parágrafo umco. Fica autorizado o início das obras no exerctcto de
· 19.45, correndo as despesas à conta dos recursos que forem previstos no respectivo "Plano d"é Obras e Equipamentos.,.

Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GE1'ULIO

vJl.RGAS.

] oiio de M endotJÇO. Lima.

DECRETO N. 0 16.301 -

DE 7 DE AGÔSTO DE 1944

Apeava projeto e orçamento para execução de eecviços complementares na
Rêde de Viação Pare.ná-Santa Cata-rina

.O Presidente da República, u,sando da atribuição que lhe confere o artigo 74, _letra a, da Constituição, décreta:
Artigo único. Ficam .aprovados o projeto e orçamento na importância total
de Cr$ 177.043,20 (cento e setenta e sete mil e quarenta e três cruzeiros e vinte
centavos), que com êste baixam, rubricadOs pelo Diretor Ger~l do D~J.)arta
m.ento Nacional de Estradas "de Ferro, para execução de serviços co~plemen
tares na nova estação de J araguá, da Rêde Viação Paraná~Sar,ta Catarina,
.correndo as despesas à conta dos recursos constantes do "Plano de Obras e
Equipamentos''.
Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO -VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECR.ETO N. 0 16.302- DE 7 DE

AGÔSTO

DE 1944

Aprova novo orçamento para. obras de construção da ponte sôbre o rio Banabuiú
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere ·o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica . aprovado, em substituição. ao que baixou .com a Portaria n.O 692, de 16 de dezembro de 1941, do Ministério da Viação e Obras
Públicas, o novo orçamento n~ importânci~ total çle Cr$· 2.091.000,00 (dois
milhõe;s noventa é um mil cruzeiros), sendo Cr$ 444. 000,00 de pessoal e
Cr$ 1.647.000,00 de. material, que a êste acompanha, devidameóte rubricado,
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para 2!> obras de construcão da nonte sôbre o Rio Banabuiú, no t<echo cearense da 1·odovia Transn~rdestin~, correndo as despesas à conta dO~ recursos
do "Plano de Obras e Equipamentos" para 1944 e 1945.
Rio de Janelro, 7 de agôsto de 194f, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúbliéa.
GETULIO

VARGAS .

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 16.303-

DE

7

DE

AGÔSTO

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da I.(.epública, usando da atribuição 'que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos tênnos do art. 1.0 ; alínea n, do Decret9-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:Art. 1.° Ficam suprimidos 7 cargos de classe C da carreira de Guarda
Sanitário, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude da aposentadoria de Aníbal Fontoura e Manuel Pecfro Gonçalyes;
da exoneraçãO de Jorge Geraldo Correia Herna\1-i; e da promoção" de Agostinho Teixeira Pinto, Alvaro Fe;rnindes Póvoas, América Duran Belero e Virgílio José de Oliveira, dev~ndo a dotação correspondente ser hvada a crédito
de COJ?.ta-corrente do mesmo Qúadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1944, 123.0 da Independê.ncia e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO· N.0 16. 304

~

DE 7 DE AGÔSTO DE 1944

Substitui, no Departamento Nacional da Produção- Mineral do Nlinistério da
Agricultura, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar de Extranumerário-mensalista da Diretoria Geral, pelas da SeçãG de Quartzo e da
Seção de Administração, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra f~, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam substituídas, pelas que acompanham c presente Decreto,
as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Diretoria Geral, do Departamento Nacioni:J.l da Produção Mineral,
do Ministério da Agricultura_
Parágrafo umco. As funções
preenchidas pelos atuais ocupantes.

integrantes

dessas

tabelas

continuarão
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Art. 2.° Fica alterada na forma d-e. relação anexa, a 'Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Seção de Quartzo, do Departamento Nacional da Produção Mineral.

Art. 3.0 A despesa com a execução do disposto no artigo anterior, na
importância de Cr$ 55.200,00 (cinqüenta e cinco mil e duzentos cruzeiros)
anuais, correrá à conta da Verba 1 ;___ Pessoal, Consignação II PessOal
Extraordinário, Subconsignação 05 - Ivlensalistas,' Anexo n. 0 14 - Ministério
da Agricultura - do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 4.0 :ítste Decreto entrará em vigor , na data de sua publicação, revogadas as ·disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonío Sa.lles.

é.>.'

lt!INIST:í.:R!O DA AGRICUL'I'UltA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO iiHNERAL
Seção de Quartzo
T ABE LA N UM ÉRICA ORD INÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

4

-

Séries funcionais

Referência

XV

I

Ordinária

I
Auxiliar __ de Escdt6rio . (Di-i
reto ria Ger~l) . , , , , ..

I .........................I

-

-

2

.........................
Laboratorista (Di reto ri a
I Ger!"-1) ...........
!' . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . .

...........·.... ·" ....... ·j

I

I

I

de Produtos I

.................... ...
•,•

....................... ·..

I
XV
XI

Ordinária

Escritório

de

.

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

1

VII

1
I

-

l

-

IX
-

Laboratarista

-

-

1

Ordinária

2

-

2

-

4

I

10

I

I

I

6

I
-

I

Auxiliar

VII

I Referência I

Séries funcion:ais

4
2

-

-

I
2

Número
de
funções

Tabela

Clas~ificador

Classificador de Produtos
(Diretoria Geral)

.. .
I .........................

o

o

........... ...
I ..........
. . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . .

XI
X

.................. ' ' .. ..
' . . . . . . . . . .. ' . . ' . . . . .

Vlll

·,

;

II . ........................
I
I

I

'

'

'

'

'

,..;;;....,..,

IX
VII

Tabela

Se~ão

tlc Administra<eiiO

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de

funções

l

I

Referência·

Séries funcionais

Tabela

Número
de
funções

I

Refer@ncia

Séries funCionais

I

Tabela

- -··
-----r--~-----;------·------~---------------~------+----~----+----------I
I
I
'
I
Auxiliar de Escritório- (Di1
Auxiliar de Escritório

I Auxiliar

retori~

1
1
1
1

I

de
retoriao
Auxiliar de
retoiie..•
Auxiliar de
retoriz•
AlL"{ilisr
r e tom:.•

?e

Geral)
Escritório (DiGera-l) , , ... , ,
Escritório (DiGeral)
Escritório (DiGeral)
Escritório (Di-~
Ger~l) , ..... ,

1

i

I
I

I

Ordinária

1

X

Ordinária

1

IX

Ordinária

1

VIII

Ordinária

1

VII

Ordinária

1

5

I

I
I

XI

Praticante de Escritório

(Diretoria Ge_ral) , , ..

VI

Ordináriá

'

I

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

I .........................
'
I .........................
I

iI

I
I
I
!

~--:I
'

~

XI

"'
o"

X

g

IX

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

VI!I

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

VII

'd

""

"
§"
X

~

PraticaTI.te -de Escritório

VI

"'o

---------~----~~-----

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

1
1

Séries funcioÍlais

SITUAÇÃO PROPOSTA

Referência

Tabela

Número
de
funções

I
I

II

\

I

Ordinári~

VII

(Diretoria. Geral)
(Diretoria Geral)

v

Ordinária

I

I

..............
I ..........
........ ................

2

I
I

I

(Dir.-1

........I

r Tesoureiro Auxiliar
toria Geral)
I
I
I
I

Xlll

I

I

Ordinária:

I

VIL

'

v

'

I

I

I

!

Tesoureiro Auxiliar

........

1

Referência

Servente

1
1

!

1

Séries funcionais

I

I Servente
Servente

I
I

I

'

........... ....
'

I
I

XIII

1

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

I

I
l

II Auxiliar
I

(Diretoria Geml)

XI

Suplemen.

1

Auxiliar

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

XI

I
II

Tabela
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DECRETO N. 0 16.305 --'-

DE

'J

DE

AGÔSTO DE 1944

Dá nova redação ao art. 1.0 do Decreto n. 0 12.273, de 16 de abril ·de 1943,
que outorgou concessão a Fábricas Unidas de Tecidos, Rendas e Bordados,
S.A., para aproveitamento progressivo de energia hidráulica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74 letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 150 do Código de
Aguas, (Decreto n.O 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art, 1.0 O mt. 1.0 do Decreto n. 0 12 :273, de 16 de abril de 1943, que
outorgou concessão a Fábricas Unidas de Tecidos, Rendas e Bordados, Sociedade Anônima, para o aproveitamento prcgresdvo de energia hidráulica de
um de:;nível, utilizando as águ.8.s dos rios ~<\ndorinhas e Chiquei:o, no distrito de Santo Aleixo, município de Magé, Estado do Rio de Janeiro, passa a
ter a seguinte tedição:

"Art. 1.0 Respeitados os direitos de terceiros anteriormente
adquiddos, é outorgada concessão a Fábricas Unidas de Tecidos,
Rendas e Bordados, S. A., para o aproveitamento de energia hidráulica de um desnível,- utilizando as águas doS rios Andorinhas
e ChiqUeiro, no diStrito de Santo Aleixo, município de Magé, Estado
do Rio de Janeiro.
§ 1. 0 O aproveitamento inicial será de 352 (trezentos e cinqüenta e dois) kw corresPondente a um desnível de setenta e oito
(78 m) metros e à descarga de 460 (quatrocentos e sessenta) litros
por segundo.
§ 2.0 O aproveitamento destina-se à utilização de energia para
uso exclusivo da COl!Cessionária".

Art. . 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicaçãO,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeho, r7 de agôsto de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apo1onio Salles.

DECRETO N. 0 · 16.306 -

DE 8 DE AGÔSTO DE 1944

A.pcoi-·a os estatutos da Companhia Seguradom Indústria e Comércio
Terrestres e Iláarítimos.
O ·Senhor Presidente da Rep:ública, usando da atribuição que lhe confere o art. 74. letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Ficam a·provados os novos estatutos da Companhia Seguradora
Indústria e Comércio Terrestres e Marítimos, com sede na. cidade de Recife,
capital do Estado de Pernambuco, autorizada·· pelo Decreto n.O 5 .400, de
28 de março de 1940, a operar em seguros e resseguros dos ramos elemen~
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tares, a que se refere o art, 40, n.0 1, do Decreto-lei n.O 2. 063, de 7 de
março de 1940, conforme foram adotados pela. a~sembléia geral extraordin.-1.ria
de acionistas, realizada a 9 de dezembro de 1943, bem como o aument'J do
capital social de_ Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) pat·a Cr$
1. 500. 000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros), .. deliberado pe!:;~
assembléia geral extraordinária de 11 de julho de 1941.

Art. 2.0 A sociedade continuará integmlrriente sujeita às leis e regulamentos Vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a
que alude 9 presente decreto.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de agôsto de 1944, 123.0 da lndepéndê-ncia e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Plla.rcondes Filho.

DECRETO N.0 16.307 -

DE

9

DE AGÔSTO DE

1944

Altera.· a Tabela Nwnérica. Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço Técnico da Aei'cnáuti?a• do Ministério da Aeronáutica, e dá outras
p:mvidências
O Presidente da República, usa:ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alter8.da, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária, de Extr;numerário-mensalista do Ser:viço Técnico da
Aeronáuti.ca, da Subdiretoriia de Técnica Aeronáutica, da Diretoria do Material da Aeronáutica, do MiÍlistério da Aeronáutica.
Art, 2.0 A despesa com a execução do dispoSto neste Decreto, na
·importância de Cr$ 39.000,00 (trinta e nove mil cruzeiros) anuais, correrá
à conta da Verba 1 - Pes._soal, Consignação Il - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 - Mensalista, Anexo n. 0 13 - Ministério da Aeronáutica
do Orçamento Geral da República para 1944.
Art, 3.0

f.;ste Decret,o entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independêricia e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

] oaquim Pedro Salgado Filho.

!tHNIST"f:TUO- DA

AEROKAlJ~í'ICA

(l

:?.. DIH.ETORIA DO

~fATERIAL

DA AERONA'l'ICA -

SUBDIRETORIA DE TÉCNICA AERONÁUTICA DA AERONAUTICA

SERVIÇO TÉCNICO

TAEEI.A NUMÉR~CA ORDINÁRIA
"·"'"''

SI~UAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

1

-

I
I

I
II

I

Tabela

funções

I

....................... I
...................

I Ordinária I

I ..... '

XVIII

-

-

1
1

1

I'

I Referêncirr II

Séries funcionais

I
Amanucns&
I
. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . I
.. ...... .. .........
,•,

'

'

'''

I
XVlii
XVII

I

............. ' ............
..........................
..........................

XlV
XIII
XII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

1

2
4

' . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
. .........................
. .........................

I

7
...

I
I
I

Amanucnse-auxiliar

---~

6

I

2

I
Amanuense-auxiliar

2
3

I,

iI Número
de
I

I
Amanuense

I '''
I

1

Séries funcionais

I Referência

XIV
XIII
XII

Tabela

SffUAÇÃO'PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries fundam i&

R~1erênci.=.:

Ta.b~lSI

~úmero

de
[ iunções

1

.................. ·.. ······

XI
X

IX
VIII

3
4

VII

5

Referência-

Auxiliar de Escritório

Auxiliar ·de Escritório
2

Séries funcionais

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

15

1

XI

2
3

IX

X

6

Contabili.~ta

XVII

1
1
Contabilista-auxiliar

Contabilista-auxiliar
2
2

XII

Ordinária

3
3

XII

Tabela

Mestre

Mestre

1
1
2

.......
II ...... ....................·······
..... .....
..

XIV
XIII

Ordinária
Ordinária

..........................
.................. ······· .
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DECRETO N. 0 16.308 -

DE

9 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime cartas extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decn~to~lei n. 0 3 .195, de 14 de- abril de 1941, decreta:
4

Art., 1.° Fics.m suprimidos 2 cargos da classe E ·e 2 da classe G da ·carreira de Escriturário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937) e 2 cargos da classe H
da carreira de Oficial Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério
da Justica e Negócios Interiores, vagos em virtude, respectivamente, das promoções de Milton Manhães Pinhe,iro e Neme Zenanire; e das pomeaç~es de
Acetino Tavares e Neme Zenanire para outros cargos; e das promoçoes de
Célio Oscar Pôrto e Alfeu Tôrres da Silva, devendo a dotação correspondente
ser levada à crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do meSmo
l\l!inistério.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 194.4, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETo N.o 16.309 -

DE g DE AGôsTo nE 1944

Retifica o art. 1.0 a·o IJ~creto n.O 13. 654 1 de 22 de' outubro .de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da COnstituição e riOS têrmos do Decreto-lei rr. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica retificado o art. 1.0 do Decreto número treze mil seiscentos
e Cinqüenta e quatro (13.654), de Vinte e dois (22) de outubro de mil novecentos e quarenta e três (1943), que autoriza o cidadão bra~ileiro José Carlos
Pereira a pesquisar mica e associados em terrenoS sitüados riã Lavra dá. Se~
rinha, no município dC Santa Maria do Suassui, da· Estado de r..iinaS Gerais,
o qual passa: a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro
José Carlos Pereira, a pesquisar mica e associados, nutria área de quarenta e
qUatro hectares, quinze areS e setenta Centiares (4-4.1570 ha), sitUada no
local denomiriado Lavra da Serrinha c Cabeceiras do Safirinha, no distrito de
Poaia, municíPio de Santa Maria do Suassui, do É:stado de Minas Gerais, e
delimitada por um polígono retilíneo. irregular qug tem um dos vértices no
ponto de Confluência dos cônegos Campinho e Chiá, formadores do .córrego
Vermelho, e os lados, a partir do vértice considerado, têrh os seguintes comprimentos e fumos magnéticos: quatrocentos e dez metros (..:1·10 m), quarenta e
nove graus noroeste (49.0 NW); quatrocentos e quarenta e dois metros
(442 m), norte (N); trezentos e sessellta e seis metros (366 m), quarenta e
um graus nordeste (4P NE); setecentos metros (700 m), quarenta e nove
graus sudeste (49° SE); setecentos metros (700 m), quarenta e um graus
sudoeste (41° SW),
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Art. 2.0 ~ presen,te alteração não fica sujeita a pags.mento de i:axa na
forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.0 Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
Decreto do qual o presente passa a fazer parte integrante.
Art. 4.0

Rev'?gam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de .agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.310 -

DE 9 DE AGÔSTO DE

1944

Declara sem efeito o Decreto n,0 12.623, de 17 de }unho de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letm a, da Çonstituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorizacão conferida ao cidadão
brasileiro Álvaro de Morais Magalhães -pelo Decret~ número doze mil seiscentos e vinte e três de dezesse~e (17) de junho de mil novecentos e quarenta
e três ( 1943), para pesquisar argila e associados em terrenos situados no
distrito e município de G:uarulhcis, do Estado de São Paulo.
·Art. 2. 0 Revogam-se ~s disposições en;t contrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.311 Declara sem efeito o Decreto n.

DE
0

9

DE AGÔSTO DE

1944

15.542 de 10 de maio de 1944

O Pr:esidente da República, usando da atribuição que lhe confei-e o ar·
tigo 74, le.tra a, da Constituição e· nos' têrmos do DeCreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Iv!irlas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
br;asileiro Juraci Pinheiro Lima, pelo Decreto número quinze mil quinhentos
e quarenta e dois ( 15.542) de dez .(10) de maio de mil novecentos e quarenta e quatro ( 1944), para pesquisar mica e associados em terrenos .no
imóve~ ~arro d'Anta no município de Carangola, do Estado de !Vlinas Gerais.
Ah. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 5_6.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.312 -·DE 9 DE AGÔSTO DE 1944
Declara. caduco o Decreto n.O 9. 880 de 7 de jullio de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConstituiÇão e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Min,as), decreta:
Art. 1.°

Fica declat"ada caduca a autorizaçi?:o conferida ao cidadão bra-

sileiro Raul Álvares da Silva Campos pelo Decreto número nove mil oitocentos e oitenta (9.880) de sete (7) de julho de mil novecentos e quarenta
e dois ( 1942), para pesquisar qua!·tzo e associados no imóvel denominado

Serra da Lagoinha no município de Pequí., do Estado de Minas Gerais.

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e '56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.313 -DE 9

DE

AGÔSTO

DE

1944

Outorga a Stahlke I-rmãos, com sede em Apucaranã, município de Londrina,
Estado do Paraná, concessão pa-ra aproveitamento da energia .hidráulica do
Salto de Apucaraninha, situado no rio Apucaraninha, no mesmo município

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Coristituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de Aguas
(Decreto n. 0 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, é
outorga a Stahlke Irmãos, corn sede em Apucanmã, distrito de São Roque,
município de Londrina, Estado do Paraná, cor.cess:::io para aproveitamento da
energia hid1·áulica do Salto de Apucaraninha, situado no rio Apucaraninha, no
distrito de São Roque, do mesmo município, com a potência de dois mil duzentos e noventa e cinco quilowatts (2.295 kw), correspondente à altura do
queda de cento e setenta e quatro metros (174m) e à descarga de mil trezeí!tos
e quarenta e seis litros por segundo ( 1. 346 1/seg.) .
Parágrafo único:· O aproveitamento se destina à produção de energia elé·
trica para uso exclusivo da concession~ria, em sua fábrica de celulose, pr:.sta
mecânica e compensados.
Art. 2.0 Soh pena de caducidade da presente concessão, os concessionários
obrigam·se a :
I - Registrar êste título na Divisão de Águas, dentro do prazo de ses·
senta (60) dias após a sua publicaçãO.
II - Apresentar, em três dn vias, .dentro do prazo de um (1) ano,
contado da data do registro dêste decreto, na Divisão de Águas:
a) dados sôbre o regime do curso de água a ser aproveitz.do, principalmente os relativos à descarga de estiagem '.e à de d:eia, bêm como à variação
do nível de água a montante e a jusante da fonte de· energia a ser utilizada;
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b) planta, em escala razoável, da área onde se fará o aproveitamento da
energia, abrangendo a parte_ atingida pelo remanso da barragem, e perfil do rio
a montante e a jusante do local do aproveitamento;
c) ,projeto da barragem, método do cálculo, justificação do tipo adotado;
dados geológicos relntivos ao terreno em que· ser€! construída a barragem; c€11culo
e dimensionamento dos vertedouros, comportas, grades, adufas, tomada de água,
canal de derivação, disposições que assegurem a conservação e a livre circulação
dos peixes, atendendo às suas particularidades naturais; seções longitudinais e
transversais; orçamento;
d) conduto forçado; cálculo e justifiCação cio tipo adotado; cálculo do
martelo de água, cálculo e projeto da chaminé de equilíbrio, planta e perfil
com tôdas as indicações e observância das escalas seguintes: para as plantas, um
por duzentos (1/200), para os perfis, horizontal, um por duzentos (1/200), e
vertical um por cem (1/100); cálculo e desenho do assentamento e fixação
dos blocos de ancoragem; orçamento;
e) edifício da usina: cálculo, projeto
orçamento; turbina, justificação do
tipo ad.otado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4 ou
1/8 até plena carga, indicação da velocidade característica de embalagem ou
d~sparo, sentido de rotação e indicação da velocidade com 25, 50 e 100 por 'cento
de carga; características de seu regulador e aParelhes de medição; desenho
das turbinas, tempo de fechamento, canal de fuga; orçamentos respectivos;
f) geradores: justificação do tipo adotado; pot&ncia, tensão, fator de poR
t&ncia, rendimento em diferentes cargas, com COS = 0,8, freqüência;
,;) excitatriz, tipo, potência, tensão, rendimento, acoplamento;
h) transformadores: as mesmas exigências feitas quanto aos geradores;
i) esquema das ligações, indicação de linha de alta tensão, e de transmissão,
paraRraios, bobinas de choque, cálculo mecânico e elétrico da linha de transR
missão com o fator de potência igual a 0,8 para perda de potência; tensão na
partida e na chegada; distância entre os condutos, projeto dos postes; orçamentos;
j) memorial justificativo, incluindo orçamento global e detalhado de tôdas
as partes do projeto, bem como das desapropriações a fazer,· se as houver.

e

III - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de sessenta (60) dias, contados da data em que fôr publicada a aprovação da respectiva minuta pelo I\1inistro da Agricultura.
IV - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas do Departamento
Nacional da Produção Mineral, para os fins de registro, até sessenta (60) dias
depois de registrado no Tribunal de .Contas.
V - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnic<l
determinadas pela Divisão de Águas.
Parágrafo único. Os· prazos, a que se refere êste artigo, poderão, se para
isso houver justa causa, ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura,
ouvida a Divisão de Águas.
Art. 3.0 Os concessionários ficam obrigados a construir e manter, nas
proximid.sdes do local do aproveitamento, onde e desde c{uando fôr determina.ão
pela Divisão de Águas, as instalações necessárias a obse~ações linimétricas e
medições de descarga do curso de água que vão utilizar, e a realizar as observações de acôrdo com as instruçõ·es da mesma Divisão.
Art. 4. 0 A minuta do ccntrato disciplinar desta concessão será preparad3
pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da· Agricultura.
Art. 5~ A presente concessão vigor2rá pelo prazo de trinta .(30) anQs,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas.
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Art. 6.0 Findo o prazo da concessão, t8da a propriedade dos concessionários que, no momento, existir em função exclusiva e permanente da utilização
de energia referente ao aproveitamento conceciido, reverterá para o município
de Londrina, mediante indenização na base' do custo histórico, isto é, dd capt~ai.
efetivamente invertido, menos a depreciação.
§ 1.0 Se o município de Londrina não fizer uso do seu direito a essa
reversão, caberá aos concessionários a alternativa de requerer, ao Govêrno Fe·
dera!, seja a presente concessão renovada pela forma que, no respectivo ccntrato,

deverá estar prevista, ou de restabelecer, nv curso das águas, às .suas exp~nsas,
a situação anterior ao aproveitamento concedido.
§ 2.o Para os efeitos do § 1.0 d~ste ·artigo, ficam os concessionários obrigadqs a dar conhecimento ao Gov~rno Federal da decisão do município de Londrina, e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão ou o de
desist~ncia desta, até seis ( 6) meses antes do término do respectivo prazo.
Art. 7.0 Qs, concessionários gozarão, desde a data do registro a que se
refere o art. 5.0 do presente decreto e enquanto vigorar esta concessão. dos
favores constantes do Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria,
Art, 8.0 ·ft.ste decreto entra em vigor na data da sua_ publicação, revogadas as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da IndependênCia e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0 16.314 -

DE

9 DE AGÔSTO DE 1944

Concede à Companhia Cimento Portland Paraná, Sociedade Anônima, autorização para funcionar- como emprêsq de Mineração
O Presidente da~ Repúblic~, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos t~rmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de -Minas), decreta:

Art. 1.0 E' concedida à Companhia Cimento Portland Paraná, Socieda-de
Anênima, com sede na.• Capital do Esta-do do Paraná, autorização para funciOnar como empr~sa de .miner8.ção, de acôrdo com _o que dispõe o art. 6.0.
§ 1.0 , do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de ja·neiro de 1940 (Código de Minas),
ficando a mewna sociedade obrigada ~ cumprir integr~lmente as leis e regu·
lamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida auto-

-riza-ção.
Art, 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 9 de agôsto ·de 1944, 123.0 da Independênci::.il e 56.0 -da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies,
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DECRETO N.0 16.315 -

DE

9

DE

AGÔSTO DE 1944

Conc.ede à Indústria Reunidas Ibirité Sociedade. "An8nima autorização para
funcionar como emprêsa de mineração
O Preside11,te da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1 ..985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 • E' concedida à Indústria Reun!das Ibirité Sociedade Anônima,
com sede nesta Capital, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôr-do com o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 , do Decreto-lei n. 0 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente ~s leis e regulamentos em vigor ou que
vierem a vigorar sôbre.._ o objeto da referida autorização.
Art: 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e
, República.

56.~

da

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.316 -

DE 9 DE AG.ÔSTO DE

1944

Çoncede autorização para funcionar como emprêsa de energia hidráulica à
Usina Santa Gabriela, Limitada
O Presidente da ;República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, tendo em vista o disposto no Decreto-lei
0
n. ·938, de 8 de dezembro de 1938, e ao que requereu a Usina Santa Gabriela,
Limitada, decreta:
Art. 1. 0 É concedida à Usina Santa Gabriela, Limitada, com sede no
distrito de Santana do Deserto, município de :rv'Iatias Barbosa, Estado de
Minas Gerais, a: autorização para funcionar, a que se refere o_ Decreto-lei númew 938, de 8 de dezembro de 1938, fkando a mesma obrigada a satisfazer
integralmente as exigências do Código de Águas (Decreto n. 0 24.643, de
10 de julho de 1934), leis subseqüentes· e seus regulamentos, sob pena de
revogação dêste Deáeto.
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
R~o de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

314

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.O 16.317 -

DE

9

DE AGÔSTO DE

1944

Concede à Calei ta do Brasil Ltda, autorização para funcionar como emprês<J
de mineração
O Presidente da :República, usondo da atribuição que lhe confere· o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretá~:
Art. 1. 0 E' conced,ida à Cs.olcita do B-.asil Limitada, sociedade por quotas
de responsabliidaàe limitad2, com sede no distrito de Rio Negro, do muniCÍ.pio de Cantags:.lo, do Este:. do· du Rio de J arieiro, autorização para funcionar
coffio emprêsa de minemç5o, de acôrdo com o que dispõe o art, 6.0 § 1.0
do Decreto-lei n, 0 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando
n mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente s•s leis e regulamentos
em vig~r ou que vierem a vigorar sôbre· o objeto da rderida ;;::utorizaç~o.
Art, 2.0 Revogam-se as di:;;posições em contrário,
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.

da

GETULiO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.318 -

DE

9 DE AGÔSTO DE 1944

Concede ftutorização para funcionar: como emprêsa de energià hidráulica à
Companhia Luz e Fôrça da Bom Retiro, Sociedade Anônima
O PresidGnte dá RepÍ;blica, usando da atribuição que lhe conferi.' o
art. 74, Blineu a da Constituição, e .tendo em vista o disposto no Decreto-

lei ,,o 938 d~ · 8 de dezembro de 1938, e v (iue requereu a Companhia Luz
e Fôrça de Bom Retiro, Sociedade Anônima, decreta:

Art. 1. 0 É concedida à Companhia Luz e Fôrça de Bom Retb·o. Socieànde Anônima, com sede no Distrito de Bom Retiro, município de Cambud, Estado de 1-liinas Gerais, a autorização para funcionar de que tmta o
Decreto-le1 n..:o 938, de 8 de dezembro de 1938, ficando a mesma obr;gada
a satisfazer. integralmente as exigências do C6digo de Águas (Decreto nú:.
mero 24·. 6'1-3, de 10 de julho de 1934), seus regulamentos e leis subseqüentes, sob pena de revogaç8.o dêste Decreto.
A.-t. ':!. 0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dispodções em contrário.
d<:~

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
R2pública.
GETULIO

VARGAS,

Apolonio Salles.

ATOS DO- PODER EXECU'NVO

315

DECRETO N. 0 16.319 --':- DE 9 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza a empr~sa de mineração Aguas Minera.is Santa Cruz Lida, a Ia.vN:r
jazida de ·água mineral no Distrito Federal
O Presidente da República, usjndo da atribuição que lhe confere o a-r·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Dacreto·lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (C6digo de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada .a emprêsr~ de minera-ção Águas Minerais Santa
C,ruz Ltda. ZJ ·lavrar jazida de água mineral natural situad9. n<>' Ioca:li(lade de·
n'ominadE~ Serra do Inácio, no Distrito Federal, numa área de dpze ·hectares
( 12 ha) definida por um pentágono que tem o primeiro v~rtice situá dO
no canto s1,1doeste (SW) do cruzamento da tra-vessn Soares Pereira e da rua
Monteiro da Luz, e os lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos
e orientações: quc;.•renta e quatro metros (44 m), vinte e três grauS! sudoeste
( 23° SW); seiscentos e oitenta e três ( 683 n1,'- trinta e cinco graus sudoeste
(35° SW); duzentos e cinqüenta e três metros (:253 n), oitenta e três graus
_nordeste (83° NE); seiscentos e dez metros (6!0 ~>),trinta e oito gr:xus nordeste (38° NE); cento e noventa e oito metros ( 198 m), ·setenta e três graus
noroeste (73° NW). Esta autorização é outorgada mediante s·s· condições constantes do parágrafo único· do art. 28 do Código de Min2s e dos artigos 32, 33,
':\4 e suâs. ~·líneas, além das seguintes e de outras const~ntes do mesmo CÓ·
digo, não expressamente mencionadas neste decreto.

Art. 2. 0 O concessiouário da autor.izaç3.o fica obrig2.do a recolher aos
cofres públicos, na forma de;,.. lei os tributos qne forem devidos à União, ao
Estc.do e ao Município, em cumprimento do di~posto do art. 68 do Código
de Mim.-s.
Art. 3.0 Se o concessionano da eutorização não cumprir qualquer das
obrl.g8.ções que lhe incumbem, a autorização de lavra será dacl2rz.,da caduca ou
nula, na foima dos atts. 37 e 38 do Código de ·Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas as servidões de solo é
subsolo para os fins da iuvra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.

Art. 5. 0 O c,oncessionário da autorização será fiscz:íiz:õ:do pelo Departamento Nacional da ProduÇão Mineral e go..z<:<rá dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. 0 A G~utorizaçãç de lavra teril por tí:ti.!lo @ste deCreto, que será
tra·nscrito no livro próprio da Divisão da Fomento àa Produção Miner<>.•l do
h-1inist6rio da Agricultura; após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
( Cc$ '600,00) .
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contr8rio.

Rio da Janeir-o, 19 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d&
Repúblic::.•.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16,320 -

DE

9

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o cidE!àâo brasileiro Vitória Buri;io a lavrar jazida de c!::irvão mineral
no município de .Uwssanga, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da Rep'úblic:;., usando da atribuiç.ão que

lhe~ confere

o ar-

tigo 74, letra a, da Cor:.stituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz2do o cidad2o brasileiro Vitória Burigo a lavrar jazida de carvão mineral nos lotes números um (1), três (3) e cinco (5) da
prin1eim linha Torrens, ;no distrito çle Cocal, do município de Urussanga, ~·dri
Estado de Santa Cntarina, numa área de ~etenta e cinco hectares (75 ha)
çiefinida por m--.:1 retângulo que tem um vértic.e Situado à distância de mil oitocentos e sessenta e dois metros (1.'862 m), com orientação quarenta e dois
gr&us e. dez minutos sudoeste ( 42° 10' SW) do entroncamento das rodovias
que seguem da mina e da localidade Cocal para· a estação de Cocal do ramal

de Urussa-nga da Estrada de Ferro Domil Tereza Cristina e os lados, diverge:ates dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações: .mil metros
(1,000 m) sul (S); e setecentos e cinqüenta metro.s (750 m) oeste (W).
Ests- autorização é outorgada mediante a~ condições consta•ntes do :iSarágrafo
único do art. 28 do Código de Min~s e dos arts. 32, 33, 34- e ·.suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do _mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigs.do a recolher aos
cofres j;Úblicos, na forma da lei os tdbutos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do a-rt. 68 do Código
de Minz:s.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que Ih~ incumbem, a autorização de lavra será dedanxia caduca ou
nula, na forma dos arts. 37 e 33 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitos às servidões de solo e
subf:'o!o para os fins da hwra, na fortJ?-a dos arts. 39 e 40 do Código de .1'A:inas,
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fisc<O.•lizado pelo Departa-mento Nacional da Produção Mineral. e gozará dos favores discriminados no
~.rt. 71 do mesmo Có~igo.
Art. 6.0 A Z:outorização de lavra terá por título êste decreto, quo será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miner:>-1 do
l\IIínistério da Agricultura, após o pag:J.mento ds• taxa de setecentos e cinqüenta
cruzeiros (Cr$ 750,00).
Art. 7.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de Z:.6Ôsto ele 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúblic~.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.
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DECRETO N. 0 · 16.321 -

DE

9 DE AGÔSTO DE 1944

Aizto'riza a emprêsa de mineração Companhia Geral de Minas S. A, a lavrtlr
jazida de tninérios de mant~anês e associados no município de Parreiras
do Estado de Minas Gerais
O Presidente da Repúblic8•, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, let<a a, da Constituição, ~ nos t&rrnos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 'Fica autorizada a emprêsa de mineração Companhia Geral de
l\A:inas S. A., a lavrar jazida de minérios de mángSJnês e associados em terrenos situtidos no imóvel denominado Cercado, no distrito e município de Parrei~
ras, do Estado de Minas Gerais, numa área de doze hectares e cinqüenta e seis
ares ( 12.56 ha), definida por um polígono que tem o primeiro vértice situado
à distância de quinhentos e oito metros (508 ·m), com orientação magnética
dezessete graus nordeste ( 17° NE) da bo.'l'ra do córrego do Capão no rio das
Antas e' cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e
orientações magnéticas: duzer::.tos e oitenta e quatro metros (284 m), quarenta
graus nordeste (40° NE); trezentos e dez metros (3'10 m), cinqüenta graus
rioroeste (50° NVV); ceilto ~>vinte metros (120 m), quarenta. grs.'l.ls nordeste
(40° NE); trezentos e dezesseis . metros (316 m), cinqüenta graus sudeste
(50° SE); cento e trinta e zeh rr:.etros (136 m), quarenta graus nordeste
( 4·0° NE); cento e vinte :metros ( 120 m), cinqüenta e um graus trinta minutos
sudeste (510 30' SE); cento e setenta metros (170 m), vinte e nove graus
sudoeste (29° SW); trezentos e setenta e seis metros (376 m), trinta e cinco
gràus sudoeste (35° SW); cento e ·noventa e dois metros (192 m), cinqüenta
gr;::..-J.s noroeste (50° NW):'. Est& autorização é outorgada mediante a:s condições
constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32.
33, 34 e sua·s alí:heas, além das segUintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto,
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumpriri:J.ento do disposto do art. 68 do Código
de Mim.·s.
A<t. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer d0.s
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarz.•d.a caduca ou
nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da hwra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.0 O concessionário ·da ~utorização será fisc.s.•lizado pe!o Departan1ento Nacional da Produção Mineral· e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A a-utorização de lavra terá por título ê5te decreto, que será
tra:m:crito no livro. próprio da Divisão de- Fomento da Produção Minen;;•l do
Ministério da Agricultura, a;pós o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
( Cc$ 600,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República-.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles,
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DECRETO N. 0 16.322 -

DE

9

DE AGÔSTO DE

1944·

Auto!'iza a cidad'â brasileira Aurora Ma:rtins de Araújo a Ja,•rar _jazida de gradta
no município de Jequitinhonha, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da F;epúb!ic~·, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decteto-lei n. 0 1. 985, dà
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Aurora Martins de Araújo
l<wrar jazida de grafita em terrenos situados na fazenda Emparedado, no
distrito de São Pedro de Jequitinhonha, município de Jequitinhonha, do Es-tado de Minas Gerais, numa área de quarenta e\ nove hectares e trinta ares
( 49,30 ha), delimitada por um parelelogramo. tendo um dos vértices situOOo à
distância de sessenta e cinco metros (65 m), rumo magnético cinqüenta e dois
gi'a~s noroeste (52° NW) da confluência dos córregos Emparedado e Boi Morto
e cujos bdos convergentes no vértice considerado e a partir do mesmo têm,
respect,iv.s.omente, os seguintes comprimentos e rtimos magnéticos: setecentos e
quarenta metros (740 m), cinqüent'a e quatro graus sudeste (54~ SE); seiscentos e noventa e dois metros e cinqüenta e nove centímetros (692,59 m),
qur:renta e nove graus sudoeste ( 49° SW) , Esta autorização é outorgada mediant~ as condições constantes do' pElrágrafo ·único do art. 28 do Código de
Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de, outras constantes . do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
~

Art. 2.0 A co·ncessionária da autorização 'fica obrigada a recolher aos
cofres públicos, na forma çl.a lei os tribu.tos que forem devidOs à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Cóc1.igo
de Mina•s.
Art. 3.0 · Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declamda caduca ou
nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas·.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fim, da lavra, ·na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.0 A concessionária da ·autorização será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção MÍneral e gozará dos favores discriminados no
ar.t. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A a.útorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miner<.>.•l do
Ministério d~ Agricultura, após o pngamento da taxa de mil cruzeiros

(C•S 1,000,00).
Art. 7.0

Revogam-:se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúblic~.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.323 -

DE 9 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João José de Sousa Cabral a pesquisar minérios
de tungStênio e associados, no município de Brusque, do Estado de
Santa Catarina
O Presidente da Rep~blica.-,' usando da atribuiç§o que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.°

Fica a-utorizado o

cidad~o

brasileiro João José de Sousa Cabral

a pesquisar minérios de tungstênio e associados numa área de duzentos e vinte

hectares, ·dezessete ares e cinqüenta centiares (220;1750 ha); situada nos vales
dos ribeirões cÍe Fedrini e Alto do Braço, distrito e município de Brusque, do
Estado de Santa Catarina, área essa delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a mil· cento e cinqüenta metros ( 1. 150 m), no rumo 'm&gnético
quarenta e sete grarus sudeste ( 4 7° SE) da conf1uêncb dos ribeirões de Pedrini e Alto do Braço e cujos hdos a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos e setenta e cinco metros
(1.275 m), setenta e nove graus sudoeste (79° SW); novecentos e sessenta
metros (9ó0 m), setenta e sete graus noroeste (77° NW); mil e trezentos
metros (1. 300 m), qm:.•tro gra.us nordeste ( 4° NE); quinh.entos e cinqüenta
metros ( 550 m), Eessenta e seis graus nordeste ( 66° NE); · dois mil cento e
setenta metros ( 2 . 170 m), quarenta e sete graus sudeste ( 4 7° SE) .
Art. 2. 0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos

t~rmos

estabelecidos no Código

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que_ será uma vi.'i' aut&ntic3
dêste decreto, pagará a tsxa de dois mil duzentos e dez cruzeiros (Cr$
2.210,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-sé as disposições em contrário.

Rio de ,Taneiro, 9 de agôsto de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 da
Repúblicêl.
GETULIO VARGAS.

Apolonio

DECRETO N. 0 16,324 -

Salle~.

DE 9 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Fausto Nascimento Bittencourt a pesquisar mármore no município de Cerro Azul, do Estado do Paraná
O Presidente da Repúblic81, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de
29 de jan'"eiro de 1940 (Código de Minas), decret?:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Fausto Nascimento Bittencourt a pesquisar mármore numa área de quarenta e oito hectares (48 ha),
s:ituada no lugar denominado Itaperuçu, distrito de Votuverava, município de
Cerro .Azul, do Estado do Paraná, e -delimitada por um retângulo que tem

A'TOS DO PODER EXECUTIVO

um vértice a mil quinhentos e setenta metros ( 1. 570 m) no rumo magnético
oitenta e cinco gnms e trinta minutos nordeste (85o' 30' NE) do quilômetro
trinta e seis (km 36) da Viação Férrea Paraná~Santa Catarina, no ramal
Curitiba-Votuverava, localizada nas proximidades da Estação de ltaperuçu, e
os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros (800 m) leste (E),
seiscentos metros (600 m) Sul (S).
Art. 2.0
de Minas.

Esta- s.utoriZação é outorgad~ nos têrmo9 estabelecidos no Cóêl.igo

Art. 3.0 O título _da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, paga•rá a ta.xa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 480,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minero!
do Mini&tério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da IndepetÍdência e 55.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apo!onio Salles.

DECRETO N. 0 16. 325 -

DE 9 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza .os cidadãos brasileiros Martiniano José da Mata e Nelson Alvarenga
Viglioni a pesquisar CE!lcáreo no munícípio de Candeias, do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República·, us~mdo da atribuição que lhe confere o ar74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
~igo

Art. 1.0 Ficam autodzados os cidadãos brasileiros Martiniano José da
Matao e Nelson Alvarenga Vigliani a pesquiSm calcáreo numa -área de dezesseis
hectares e setenta e um ares (16.71 ha) situada no imóvel denominado Ponte
Grande ou Veado, distrito e mcmicípio de Candeias, do Estado de Minas Gerffis, e delimitada pOr uma linha poligonal que tem um vértice a seiscentos e
cinqüenta e cinco metros (655 m) rumo ,cinqüenta e quatro graus quinze
minutos noroeste (54° 15' NVJ) magnético, do ponto em que a rodovia de
Campo Belo para Cristais atravessa o córrego Usinao do Veado e cujos lados,
a pc.•rtir dêsse vértice, têm, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
cento e oitenta e cinco metrcs e cinqüenta centímetros ( 185.50 m) qUarenta
e dois graus trinta: minutos nordeste. (42° 30' NE), trezentos é trinta e cinco
metros (335. m) vinte e seis graus cinqüentõ.'o minutos nordeste (26° 50' NE),
duzentos e cinqüenta e nove metros (259 m) quar~nta e sete graus cinqüenta
rninutos noroeste (47° 50' NW), duzento3 e trinta e um metros e cinqüenta
centímetros (231.50 m) sessenta e sete gn-us trinta minutos sudoeste (67° 3W
SW), trezen.tos e trinta e quatro metros (334 m) quatro graus trinta minutos &udoeste (4° 30' SW), duzentos e cinqüenta e um metros (251m) trinta
e nove gr@us trinta minutos sudeste (39° 30' SE).
'
Art. 2.0 Est@ autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
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~rt. 3.0 , O título da autorização de pesqúisa gue será uma via autêntica
d@ste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será traris~
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minere.•l, do Mi~
nistério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio" de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ds
República.
GETULIO V ARCAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.326 -

DE

9

DE

AGÔSTO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco · Lotufo Filho a pesquisar quartzo,
feldspato e associados no município de Socorro, do Estado de São Paulo
O Presidente da República-, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Fr211cisco Lotufo._ Filho a
pesquisar quartzo~ feldspato e associados numa áreà de cinqüenta e dois hectare~ e r10venta e quatro ares (52. 94 ha) situada no distrito e muniCípio de
Socorro, do Estado de São Paulo e délimitada por um quadrilátero que tem
um vértice <i' cento e quarenta e dois metros (142 m) rumo trinta e três'
graus e trinta minutos sudoeste .(33° 30' SW) magnético do quilômetro cento
e trinta- e seis (km 136) da .rodovia Socorro-Bragança e cujos lados, a par&
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e ·rumos magnéticos: quatrocentoS e dois metros (402 m) dezoito graus e trinta minutos nordeSte (18° 30'
NE), mil cento e quarenta metros (1.140 m) setenta- e sete graus e trinta
minutos sudeste (77° 30' -SE), quinhentos e trinta e quatro metms (534 m)
quatorze graus e trinta minutos sudoeste ( 14° 30' SW), mil cento e setenta e
dois metros (1.172 m) setenta e um graus noroeste (7·1° NW).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos" estabelecidos no Código

Art. 3.0
dêste decreto,
será transcrito
do Ministério

O título da autorizaç~o de pesquisa que será uma vi'a autênticapaga-rá a taxa de quinhentoS! e trinta cruzeiros (Cr$ 530,00), e
no livro próprio da Divisão de Fomento dso ProdUção l\1inera1
da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se 'as disposições em contrário.

Rio Qe Janeiro, 9 de agôstll de- 1944, 123.0 da Independência e 56.Q da
República.
GETULIO V ARCAS;

Apolqnia Salles.
Cul. de Lei.s.- VOL VI

F. 21
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DECRETO N.0 16.327 -

DE

9 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Rafael de Sandro a pesquisar feldspatO, caulim
e associados no município de São Paulo, .do Estado de .São Paulo
O Presidente da Repúb1ic&, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1, 985, de
29 de janeirC:, de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Rafael de Sandro a pes~
quisar feldspato, coolim e associados num& área de quarenta e dois hectares
(42 há) situada no distrito de Perus, do município de São Paulo, do Estado
de São Paulo, e delimitada por uma linha poligonal qUe tem um vértice a
cento e. noventa metros (190m) rumo sessentB~ e cinco graus sudeste (65° SE)
magnético, da confluência .do~ córregos da Cachoeira e Andando e cujos lados,
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprlmentos e rumos magnéticos:
seiscentos metros (600 m) oito graus e· trinta minutos sudoeste (8° 30' SW),
trezentos e oitenta e seis metros (386 m) setenta e cinco graUs e dez minutos
sudeste (75°.10' SE), c.ento e cinqüerita e oito metros (158m) setent& e dois
graus e trinta mirlutos sudeste ( 72° 30' SE), duzentos e -quarenta e seis
metros (246 m) oitenta graus e quinze minutos sudeste (80° 15' SE), setecentos e trinta e cinco metros (735 m) onze gmus noroeste (11° NW), o
t:rechci da margem esquerda do córrego Andando compreendido entre a extrelnidade dêste ~ltimo lado e o vértice inicial.
Art. 2.0

Esta- autoriz.ação é outorgada nos têrm09 estabelecidos no Código

de Minas.
Art. 3. 0 O título da .autorização de pesquisa que será uma- :via .autêntic~
4.êste- decreto, pagará 2 taxa de qu,_atrocentos e vinte cruzeiros (.Cr$ 420,00), e
será transcrito no livro próprio da DiviSão de Fomento da PrOdução Minerei
do Ministério da Agricultura_.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da
República.

Independ~ncia

e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

A.po1anio Sa1Ias·.

DECRETO NP 1"6.328 -

DE

:g

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Maria de Lourdes Pereira Nunes ·Coelho a lavrar
jazida de mica e associados tio município· de Peçanha., .do Estado de
Minas Gerais
O 'Presidente da República-, usando da atribuição que lhe confere o ar_.,.
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficao autorizada a cidadã brasileira Maria de Lourdes Pereira
Nunes Coelho a lavrar jazida de mica e associados em -terrenos situados no local
denominado Ribeirão das Escadinhas, no distrito de Coroaci,. município de Pe-
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çanha, do Estado de Minas Gerais, nume.o área de quarenta e ~ave hectares e
rroventa e oito ares (49.98 ha) definida por um retângulo qae tem ,um vértice
situado à distância de cento e iTinta. metros ( 130 m) corri orientação magnética
vinte e quatro graus sudeste (24° SE) da "confluêncis.• do ramo direito do cór_rego da Escadinha com o córrego da Pedra Branca, e cujos lados divergente9
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: seiscentos metias (600 m) vinte·' e qu~tro graus nordeste (24° NE), oitocentos e
trinta e trêt> metros (833 m), sessenta e. seis gTs.ous sudeste (66° SE), Esta
autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do ar~. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneS~s, além da'3
seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente .mencionridas neste decreto.

Art. 2.0 A concessionária da auto'rização fica obri'gada -a recolher aos
cofres públicos, n~ forma d:;:. lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento ao disposto no art. 68 do Código
de Mins.·s.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorizacão· não cumprir qualquer das
obrigaçOes que lhe iP..cumbem, a autorização ·de ~lavra será declara•da caduca ou
nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão su.ieitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da hwra, na forma dos arts, 39 e 40 do. Código de Minas.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fis.calizada pelo Departamento Nacional da Produção I-1ineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A sutorizacão de lavra terá por título êste d€creto, que ser;i
transçrito no livro própri~ da Divisão de Fomento da Producão Minewl do
Mini~tério da Agricultura, a-pós o pagamento da tô!Xa de mil~ crUzeiros .( C.r$
1.000,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944:,
República.

12~t 0

da Iiuiependência e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Apolonlo

DECRETO N,0 16.329 -

S~Ies.

DE 9 DE AGÔSTG DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Zanotti a pesquisar quartzo, pedras corada5
e associad~s no munic~pio de Itaguaçu, do Estado do Espírito Santo
O Presidente da República•, usando da atúbuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o, cid~dão brasileiro João Zanotti a pesquisar
quartzo, pedras coradG.•s e associs.odos numa área de onze hectar~s e sessenta e
oito ares e setenta e cinco centiares (11.6875 ha) situada no distrito e município de Itaguaçu, do Estado do Espírito Santo, área essa delimitada por
um qusdrilátero que tem um vértice a dois mil metros (2.000 m) no runlo
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ma•gnético oitenta e um graus sudoe:o:te (81° s·w) do i:narco quilométrico número quarenta e um (km 41) da rodovia Itá-Itaguaçu e cujos lados, a partir.
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos' magnéticos; mil cento
e setenta metros ( 1,170 m) vinte e oito gratiS quinze minutos noroeste (28°
15' N'\IV), quatrocentos e sessenta metros (460 m) vinte e sete-_graus sudoeste
(27° SVI), trezentos metros (300 m) sessenta e dois graus quinze minutos
,sucle:;,te (62° 15' SE), duzentos e dez metros (210 .m) cinqüenta e um grws
nordeste (51° NE),
Art. 2.0
de Minas.

Est~

autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezento!l cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro prÓprio da· Divisão de Fomento da Produção Mineml, do Ministério da 'Agricultura.
Art. 4.0

Revogam.-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, :g de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal!es.

DECRETO N.0 16:330 -

DE 9

DE AGÔSTO DE

1944

Au.toTiza a cidadã brasileira Maria Gomes das Dôres, a pesquisar mica, cattlim
e essociados no município de Espera .Feliz, d~ Estado de Minas Gerais
O Presidente da Repúblic~, usando da atribuição que lhe confere a artigo 74, letr.a a, da Constituiç3.o, e nos têrmos do Dei:reto-lei n.O 1. 985, de
29 ds janeiro de 1940 (Código d~ ·Minas), decreta:

Art. 1.° Fic;a autorizada a ,cidadã brasileira Maria Gomes das Dôres, a
pesquisa-r mica, caulim e associados, numa- área de qUarenta 8 sete hectares
(47 ha) situada no imóvel denominado Córrego de São. Pedro, distrito de
Caparnó do município de Espera Feliz, dó Estado de Minas Gerais e delimitada
por um~ linha poligonal que tem um vértice a, duzentos e oitenta e cinco
metros (285 m), rumo vinte e seis gr~us e trinta minutos noroeste (26° 30'
NW) magnético da confluência dos córregos São P~dro e Santa Margarida 'e
cujos lados, a partir dêsse Vértice têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos·: trezentos e cinqüenta metros (350 m), cinqüenta e um graus e
trinta minutos sudoeste (51° 30' SW); trezentos e setent:::;o metros (370 m),
oitenta e nove gmus e trinta minutos noroeste (89° 30' N\V); duzentos e
oiteflta metros (280 m), quarenta e oitci graus norOeste (48° NW); duze.ntos
e cinqüenta metros (250 m), oitenta e cinco graus e quinze minutos noroeste
(85° 15' NV!); duzentos e setent-a metros (270m), cinqüenta e oito graus e
trinta ffiinutoS noroeste (58° 30' NV/); trezentos e dez metros (310 m), tri.nta
graus e trinta minutos nordeste (30° 30' NE); seiscentos metros (600 m),
oitenta graus sudeste (80° SE); seiscentos e sessenta metros (660 m), sessenta
e dois grSus e trinta minuto~ sudeste (62° 30' SE),
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgad,a nos

têrmQ~

estabelecidos no C6digo
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Art. 3.0 O título da autorização de pesQuisa c{ue será um'a via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e setenta cruzeiros (Cr$ 470,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miheral ·do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de egôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.

DECR_ETO N. 0 16.331-DE 9

DE

AGÔSTO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Axel Au!Juf:to Sjõsiedt a pesquisar amianto
e associados no município de Peçanha, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da COnstituição c nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
~e janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar Axel Augusto Sjõstedt
a pesquisar amianto e associados numa área de trinta e cinco hectares ( 35 ha),
situada na Serra do Tapoeirão, distrito de Ramalhete do ·município de Peçanha,
do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice
a ,.oitocentos e -cinqüenta metrcs (850 ní.), .. umo trintr~ e quatro graus sudeste
(34° SE), magnético, da Ióz do córrego do Empossado afluimte do Ribeirão
da Brejaúba e os lados que pa;tem dêsse vértice com mil metros ( 1. 000 'm)
e rumo sessente e dois graus sudeste (62° SE) magnético trezentos e cinqüenta
metros (350 m) e rumo vinte e oito graus l'.crdeste (28° NE) magnético.
Art. 2.0 Esta autodzação é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código 4e Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de trezentos e cmqüenta cruzeiros (Cr$ 350,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência ~ 56.0
da RGpública.
GETULIO V ARO AS.

'
Apolonio
Sailes.

DECRETO N. 0 16.332- DE 9 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros B:reno,. Coutinho Braz e Alí-âo Coutinho Braz
a pesqui~z mica e associados no municípic. de Itaperuna, do Estado ·do
Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra-' a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de ]\fiinas), decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadão:;; br<ilsileiros Breno Coutinho Braz
e Alírio Coutinho Braz a Pesquisar mica e a!>sociadoS em terrenos do imóvel
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denominado Monte Alegre, situado no distdto Comendador Venâncio, munidpio
de Itaperuna. do Estado do Rio de Janeiro, numa área de onze, hectares
quarenta e sete ares e vinte centiares ( 11,4720 ha), delimitada por um polígono
te'n.do um vértice à distância de quatrocentos e sesserita e três metros ( 463m)
no rumo maghéticc sessenta e seis graus nordeste ( 66° NE) da confluência
dos cór'regos Santana .e ~ante Alegre e os lado_s, a partir dêsse vértice, ·os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dw.entos e dezoito metros (218 m)
vinte e seis graus noroeste (26°- NW), cento e setenta metros ( 170 m) trinta
e quatro grau~ trinta minutos, nordeste, (34°30' NE), quatrocentos metros
(400 m), setenta e sete graus sudeste (77° SE), trezentos e noventa e. sete
metros (397 .m). -trinta e seis graus quinze minutos sudoeste (36°.15' SW),
cento e setenta metra:s (170 m), sessenta e quatro graus no~oeste (64° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos t&rmos estabelecidos n:o
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via,. aut&ntica
dste decreto, pagará! a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro prÓprio da Divisão de Fcmento da Produção Mineral do
Ministério da AgricultUra.
Art. 4.0 Revogam-se ns disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Indep·endência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

'DECRE'I'O N.O 16.333- DE 9 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nicola Falabella a pesquisar talco, amianto e
associados no município de Congonhas do Campo; do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República,· usando- da atribuição que lhe confere o
a.rt., 74, letra a, da ConStituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. i.o Fica autorizado o cidadão brasiÍeiro Nicola Falabella a pesquiSar
talco, amianto ·e associados nu:ma área de vin:te hectares (20 ha), situada na
Fazenda dos Cordeiros, distrito e mUnicípio de Congonhas do Campo,_ do Estado
de Minas Ge;:·ílis e delimitada por um retânguk tendo um vértice a sessenta
metros (QO m) turno· quinze graus nordeste (15° NE) magnético da confluência dos córregos do Cordeiro e. da Bocaina e os lados que partem dêsse
vértice com quinhentos metros (500 m) e rumo vinte e seis graus noroeste
(26° NW). magnético, quatrocentos metros (400 m), e rumo sessenta e
quairo graus nordeste (64° NE), magnético.
Art. 2:0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos Cruzeiros (Cr$ 300,00), e sérá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposiçâ.es em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independê.ncia e 56.0
da República.
GÉTULIO VARGAS.

Apolom"o Salles.
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DECRETO N.O 16.334- DE 9 I.'E AGÔSTO DE 1944

:Autoriza a emptêsa de mineração Magnesita S. A. a pesquisâr magnooita, talco
e associados no muniCípio de Bom Jesus do<J Meiras, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, 'letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto·lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), ·decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineraçãO Magnesi'ta S.A. a
pesquisar magnesita, talco e associados em terrenos situados no lugar deno.
minado Fábrica, na Fazenda do Brejo distrito e município de Bom Jesus dos
Meiras,, no Est~dO da Bahia, numa á~ea de duzentos e oitenta e nove hectares
(289 ha), dEcfinida por um quadrado que teT-- um vértice situado à distância
de quatro mil setecentos e dezessete metros com orientação quarenta e quatro
graus dois minutos trinta e sete segundos sudoeste (44°02'37" SW) do cruza.
menta ·do caminho de Pirajá-Brumado e d0 riacho Boa Vista e cujos lados
divergentes d&sse vértice têm o compriínento de mil setecentos metros
(1. 700 m), e orientações quarenta e quatro graus sudoeste (44° SW) e qua.
renta e seis gn.~ noroeste. (46° NW), respectivamente.
_Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização é

outorgada nos

têrmos

estabelecidos P,(l

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntic~:~
dêste decr,eto, pagará a taxa de dois mil oitocentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 2.890,00) e será transcrito no livro prhprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 16.335- DE 9 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Sílvio Santos a -,::esquise.r esprito islândico e associados no município de Lagoa Vermelha, do Estado do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos dp Decreto·lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasHei:ro Sílvio Santos a pesquis.<).t
espato islândico e associados -numa área de dez hectares (lO ha), situada nos
distritos de Barracão do municí'pio de Lagm, Vermelha, do Estado do Rio
Grande do Sul e delimitada por um retângUl.J tendo um vértice a novecentos
e. quarenta metros (940 m) rumo cinqij8nte graus trinta mint1tos sudeste
(50°30' SE) do Salto do Tigre no arroio •lo Tigre e os lados que partem
dêssE> vértice com quinhentos metros (500 m) e rumo setenta e cinco graus
sudeste (75° SE), duzentos metros (200 m) e rumo quinze graus sudoeste
(15° SW).
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Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização é

outorgada nos têrmos

estabelecidos no

Ari:. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiroS (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pwdução Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art .. 4.0

Revogam-:!le as disposições em cOntrário.

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V ARO AS.

Apolorúo Salies.

DECRETO· N.O 16.336-DE 9 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidndão brasileiro Farid lklansur a pckquisar quartzo e pedras coradas
no município de Baixo Guandu, do Estado do Espírito Santo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de· Minas), 1decreta ;
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Farid Mansur a pesquisar
quartzo e pedra~ coradas, numa área de quarenta e cinco hectares (45 ha),
lituada ·no lúgar denomiriado Campo do Braz distrito' de Ibiti.lba, município da
Baixo Guandu, do Estado do Espírito Santo, e delimitada por um quadrilátero
que tem um t'értice a trezentoS e novent-a mettoE (390 m), rumo vinte e um
graus trinta minutos sudeste (21°30' ~E) m&gnético, da confluênci_a dos córrégos do Pontão e Campo do Braz; e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e yinte metros
(920 m), vinte e um graus trinta minutos ~udeste (21°30' SE); setecentos
e setenta e cinco metros (775 p:1), trinta e SE>l::. graus trinta minutos nordeste
(36°30' NE); seisC~ritos e sessenta metros (660 m), trinta e oito graus trinta
minutos noroeste (38°30' NW); quatrocentos e setenta e cin\:o m~tros (475 m),
cinqüenta e um graus trinta minutos sudoeste (51°30' SW),
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização é

outorgada nos têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros ( Çr$
450,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do MinistériO da Agricultura,
Art .• 4.0

Revogaffi-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 . da Independência e 56.0
da República.
GETUUO VARGAS,

Apolonio · Salles.
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DECRETO N. 0 16.337- DE 9 DE AGÔSTO DE 1944

Autor.iza o cidadão brasileiro A. M a.galhães Bastos a pesquisar amianto no
município de Baependi, do Estado de PJinas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constit~ição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro A. Magalhães Bastos a
pesquisar amianto numa área de vinte e cinco hectares e quarenta e:nove ares
(25,49 ha), situada no lugar denominado Campo do Amianto na Fazenda Cai,
distrito de São Tomé das Letras, município de Baependi, do Estado de Minas
Gerais, área essa delimitada por wn polígono irregular que tern um vértice a
cento e setenta e dois metros e cinqüenta centímetros ( 172,50 m) no rumo
magnético qu1nze graus cinqüenta e oito minutos sudeste ( 15°58' SE)_ do
canto sul (S) dE~ casa de João Alves e cujm lados, a partir- dêsse vértice,
t&m os seguintes ·comprimentos e rumos m8gnéti.cos: cento e trinta e nove
metros e oitenta e três centímetros ( 139,83 mY, setenta e cinco graus dn~
qüenta e dÓü,i minutos sudoeste (75°52' SW), quinhentos e noventa e dois
metros (592 rn) oitenta e cinco graus quatro nunutos sudoeste (85°04' SW),
duzentos e de;:enove metros e quarenta e sete centhrÍetros (219,47 m), dezesseis
graus sudoeste (16° SW), duzentos e vinte e dois metros ·e setenta e quatro
centímetros (222,74 m), quarenta e cinco graus vinte é novo minutoe sudoeste
(45°29' SW., <·Lenta e sete metros (87 m) hzénove gra• ~sudoeste (19° SW),
cento· e noventa e nove metros e trinta e seis cor.úmetros ( 199,36 m) quarenta
e n6ve graus quarenta e quatro minutos sudeste (49°44' SE) cento· e setent?l
e nove ffietros e cinqüenta e um centímetros í179,51 m) quarenta graus dezoito
minutos nordestto. (40°18' NE), trezentos e oitenta e' nove-. metros e setenta e
nove centím<3tros (389,79 m), sessenta e um graus quinze minutos nordeste
(61°15' NE) duzentos e setenta e seis metro!\ e sessenta e seis centimetros
(276,66 m) qudrenta e oito graus quarenta e sete minutos nordeste {48°47' l\TE),
cento e trinta e dnco metros e oitenta e um ctntíme.tros ( 135,81 m) cinqüenta
e oito graus trinta e dois minutos nordeste (58°32' NE), noventa e quatro
metrcs e trinta E: nove centímetros (94,39 m) •. vinte e ciuatro graus quarenta
e seis minutos nordriSte (24°46' NE).
Art. 2.0

Esta

autorização é

outorgada nos

têrmos

estabelecidos no

Gódigci de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura'.

Art. 4.0

Revogam~se

as dispOsições em contrário.

Rio de Janeiro 1 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sa.Iles.
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DECRETO N.0 16.338-'- DE 9 DE .AGÔS'l'O DE 1944
Autoriza o cicladão brasileiro Tadeu de Araújo Medeiros a pesquisar águas
minerais na zona- de lnhaúma, do Distúto Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e· nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (C'ódÍgo de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Tadeu de Araújo Medeiros
a pesquisar ágUas minerais, em terrenos denominados Canequinha, situados na
zona de Inhaúrr.a, do Distrito Federal, numa át·ea de trinta e um hectares cin~
qüenta e três l:ltes e sessenta e cinco centiares (31,5365 ha), deliinitada por
um polígono t~ndo um vértice à dístância de novecentoS e vinte e cinco metros
(925 m), no rumo três graus nordeste (3° NE) do- cruzamento da rodovia.
Velha da Pavuna com o rio Tirilbó, na margem esquerda e os lados, a partir
dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos: cento e setenta e cinco
metros (175 m) três graus nordeste (3° NE) oitocentos e noventa metros
(890 m), oitent~ e oito graus sudoeste (88° SW), setecentos e noventa e çinco
metros (795 m) quinze graus quarenta e .cmco minutos sudeste ( 15°45' SE),
duzentos e trinta e oito metros (238 m) setenta e um graus dez minutos nordeste (71°10' NE), quinhentos e trinta metros (530 m) seis graus v-inte
minutos noroeste (6°20' NW), quinhentos metros (500 m) oitenta e oito
graus nordeste (88° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código. de Minas.
Art. 3..0 O título da autorização de pesqúisa, que será uma viá autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00) e será
transcrito no livro próprio da DiviSão de Fomento dp. Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio' de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
clà República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.

DECRETO N. 0 16. 339 -

DE

9

D:E

AGÔSTO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto Winhaski a pesquisar calcáreo e associados
no município de Cêrro Azul~ do 'Estado do Paraná
O Pre.sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e_nos têrmo_s do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° FiCa aUtorizado o cidadão brasileiro Augusto Winhaski a pesquisar
calcáreo e associados no local denominado Itaperussu, no distrito de Votuverava,
município de Cêr'ro Azul, do Estado do Paraná, numa área de cinco hectares
oitenta e quatro ares e oitenta e cinco centiares (5,8485 ha), delimitada por um
polígono tendp um vértice à distância de cento e quarenta e cinco metros ( 145 rn)
no rumo magnético, trinta e quatro graus trinta minutos sudeste (34°30'SE) d8
confluência -do córrego Nascente do Valerino com o Ribeirão da Queimadinha
ou Pombas e os lados a partir dêste vértice os seguintes comprimentOs e rumos
magnéticos: sessenta e cinco metros (65 m), quatorze 'graus vinte minutos sud,oeste (14°20'SW), duzentos metros (200 m), vinte e seís graus vinte minutos
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sudoeste (26°20'SW); duzentos e sessenta e nove metros (269 m), setenta e
oito graus quarenta minutos sudeste (78°40' SE); sessenta e um metrOs (61 m),
quatorze graus noroeste' (14°NW); cinqüenta e sete metros (57 m), 'vinte e
dois graus 'quarenta e cinco minutos noroeste (22°45'NW); duzentos e quatro
metros (204m), vinte e oito gra:us quarenta minutoS nmdeste (28°4ú'NE);
setenta e cinco metros (75 m),· dezoito graus· nordeste (18°NE); cento e oitenta e nove metros (189m), cinqüenta e oito·graus quarenta minutos sudoeste
(58°40' SW); oitenta e nove metros (89 m), setenta e qUatro graus noroeste
(74°NW).

Art. 2.0 'Esta autoriz<::Ção é outorgada nos têrmos estabecidos no Código de
Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e 'será transcrito rio livro próprio da Divisão de Fomento da PrÓdução Mineral do Ministério
Üa Agricultura.
Art. LJ.'.0 Revogt:tm-se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 9 de agôsto de 1944', 123.0 da Independência e 56.0 da
República·.
Getulio Vargas.
Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16,340- DE 9 DI' AGÔSTO DE 1944

AutOriza o cidadão brnstleito' A:!var'O Norónhi3!. Ribeiro a pesquisar calcita e
associados no mtwicípio de Cêrro Azul, do Estado do Paraná
O Presidente da República', usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de' Minas), decreta:
Art. 1.0 · Fica autorizado o cidadão brasileiro Áfvaro Noronha Ribeiro
a pesquisar c-aleita e associados, numa área ci" setenta e oito hectares é trinta
e nove ares (78.39 ha), situada no lugar denominado Corriola, distrito de Rio
Branco, do município de Cêrro Azul, do Estado do Paraná, e delimitada por um
paralelogramo tendo um vértice a cento e sessent;; metros (160m)_, rumo dezesseis graus nordeste ( 16° NE) magnético, da fÓ7 do córrego Leandros afluente
do rio Corriola e os lados, que partem dêsse vértice, com mil trezentos e noventa e sete metrOs (1.397 m) e rumo quqrer;ta graus noroeste (40° NW)
magnético, setscentos metros (600 m) e cJrr.u setenta graus sudoeste (70°
SW), magnélico.
Art. 2.0 Esta
Código de Minas,

autorização é outorgada

rios têrmos. estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa. que será uma via autêntica
dêste· decreto pigará a taxa de setecentos =< r~oventa cruzeiros (Cr$ 790,00)
e ser<Í. transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministéoio da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em c·ontrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da' Rep-úblic&..
GETULIO 'VARGAS.

Apolo11io Salles.
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DECRETO ~. 0 16.341-DE 9 D~ AGÔSTO

DE

1944

Autoriza o cid..;Jdãv brasileiro Felício db Espínt<;. Santo Costa, a pesquísm mica,
áaua marinha, pedras coradas e associadm no município de Santa Maria
do Suassi1L do Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a da ConsÍituiç?o e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985,. de 2.9
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fie& autorizado o cidadão brasiieiro Felício do 'Espírito Santo
Costa a pesqui:":~ar mica, água marinha, pedras coradas e associados numa área
de quarenta e três hectares e vinte ares (43,20 ha), situada. no local denominado Lavra do Gabriel, na serra Safira do Colosso, distrito de Poaia do
município de Santa Maria do Suassuf, do Estado de Minas GeraiS e delimitada por um pentágono que tem um vértice 1:1 cem metros ( 100 m) rumo dez
graus nordeste ( 10° NE) magnético do canto extremo leste (L) da fachada
norte (N) d1;1 casa de Lindolfo Alves de Oliveha e cujos lados, a partir dêsse
vértice, 'têm r:s seguintes comprimentos .e rumos magnéticos: novecentos metros
(900 m), ohent;, e cinco graus noroeste (85° NW); quatrocentos e sessenta
e quatro meDos (464 m), dez graus nordeste (10° NE); mil metros (1_.000 m)
oitenta graus sudeste (80° SE); trezentos metm~ (300 rn), oito graus sudoeste
(8° SW); centu e ~essenta metros ( 160 m), sf"ssenta- graus sudoeste (60° 'SW) .

Art. 2.0 Esta autorização é
Código de Minas.

outorgada

nos têrmos

estabelecid~

no.

Art. 3.0 O titulO da autorização da1pesquisa, que será uma via autên':ka
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 440,00),
e sei'á transcrit.v- no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
õ.o Mini'stériõ da Agricultura.
Art. 4.0

Revogain-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
de. República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles ·

DECRETO N.O 16.342- ÍJE 9 DE- AGÔSTO DE 1944
Autoriza a cidadã brasileira Alferina Marçola a pesquisar telco, amianto e asso-ciados no mqnicípio de Conceição do llAato Dentro, do, Esiado de Minas
Gerais.

O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição ~ nos têrmos do Decreto·lei n·.o 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autcrizada a cidadã bn:tdleira Alferina Márçola a pes·
quisar talco, amianto e associados numa áre~~ _d~ dezoito hectares setenta e seis
ares e trint~ ~ oito centiares (18,7638 h~) situada no local denomiriado
Piranga, distrit.-:> de Morro do Pilar, muniCÍplo de Conceição do Mato Dentro,
do Estado de Minas Gerais, delimitada por um paralelogramo que tem um
vértice a. cinqllenta e três metros e quarenta centímetros (53,40 m) no rumo
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magnético q'1in2f. graus trinta minutos norde!'te (15°30' NE,) do· .canto nor·
deste da secie d&. F~zenda Piranga e os litdm: divergentes dê'sse vértice, os
seg1.1intes comprimentos e rumOs magnéticos: ouinhentos metros (500 m), oi·
tenta e seis graus noroeste S86° NW); quatrocentos metros ( 400 m),. dezesseis
graus quinze minutos noroeste ( 16°15' N\IV)
Art .. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecid?S no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêSte decreto, pagará a taxa de trezento~ c-.-uzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livre próprio da. Divisão de F ementa da Produçiio Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944, 123.0 da -Independência e 56.0
da Repúblic:...
GETULIO VARGAS.
Apoloni~

Salles.

DECRETO N.0 16. 343- DE g DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Mozart Lopes Coelho a pesquisar quartzo no
município de Cristalina, do Estado de Goiás
O PresidPnte da República, ussndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra : :;_ da Constituição e nos têrmus dr Decreto·lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro :le 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão b1·2s:i.Jeiro Mozart Lopes Coelho -a
pesquisar Q.uarl'zo numa área de cento e dezerwv'é- hectares e oitenta e sete ares
(119,87 ha). ~-~tuada na fazenda Claros. distrit<. €: município de Cristalina, do
Estado d'e Gr>iás, delimitada por um pollgono niistilíneo que tem um vértice
na confluêncb do córrego dos Bugres com a vereda do Veríssimo, e CUJOS
lados, a parti: dêsse vértice, têm os seguint~.s corriprimentos e rumos magné'ticos: mil oi-:-rn:.entos e quarenta metros (1 840 m), trintá e três graus sudoeste (33° SW>, seiscentos e seSsenta metros (660 m), oitenta e dois graus
sudoeste (82° SW), mil cento e vinte metros (L120 m), cinqüenta e dois
graus sudeste (52° SE), dois mil quatrocentos o:J cinqüenta metros (2 .450 m),
vinte e seis g(au.s nordeste (26° NE). O lado mistilíneo da poligonal é o trecho
da margem do córrego dos Bugres cornpreer...dido entre a extremidade do
último lado e o ponto de partida.
Art ..2.0 Estf;! autorização é outorgsda nos têrmos estabelecidos no
Código da M:nas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que- será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de· Ínil e duzento~ cruzeiros "(Cr$ 1.200,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão d.e Fomento da Produção Mineral
do Ministério d~ Agricultura.
Art. 4.0 RevogamRse as disposições em contrário.
RiO de Janeiro, 9 de agôsto de 1944.- 123.0 da Independência e 55.~>
da República .
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sai!es.
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DECRETO N. 0 16.344 -

DE 9 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Gabriel Rabelo de Andrade a pesquisar minério
de zircônio no município de Andradas, do Estado de Minas Gerais
O Presiclc::.nte da República, usando d;.; atribuição que lhe confere o
art, · 74, letr& <J, da Constitoição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de 1vlinas), decreta:
Art. 1.0 Fies autorizado o cidadão brasil~iro Gabriel Rabelo de Andrade
a pesquisar minério de zircônio no imóvel denominado Campo do Tamanduá,
situado no ·dist1 itu e ·município de Andradas, <i<, Estado de Minas Gerais, numa
área de oitenta hectares (80 'ha), delimitada -pm um trapézio tendo um vértice
à distância de trezentos e oitenta metros (380 m) no rumo magnético sessenta
e cinco graut, qt.arenta e cinco mimi}os sudve~te (65°4.5' SW) da confluência
do córrego Tamanduá-Mirim no ribe1rão Tam;mduá e os lados, _a partir dêsse
vértice os seguinteóo comprimentos e rumos magnéticos: mil e cem metros
( 1.100 m), quarenta e, um gra'4S vinte e cin.::u minutos sudoeste ( 41°25' SW);
mil e sessent.J metros ( 1. 060 m), vinte e nove graus quarenta e cinco minutos
noroeste (29"45' NVV); quinhe.ntos metros ( 500 m), quarenta e um graus
vinte e cinco mmutos nordeste (41°25' NE);' mil e vinte metros' (1.020 m),
sessenta e trê::< graus sudeste ( 63° SE) .
Art. 2.0 Esta autorizacão é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código 'de MJÍ~a!:l.
~
Art. 3.0 O título da .autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decrete. pagará a taxa de oitocentos cruzeiros (Cr$ 800,00) e será
tT~nscrito no livro próprio da Divisão de Fom~nto da Produção Mineral do
Ministério 9a Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as ·disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1944. 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolotzio

DECRETO N. 0 16.345 -

Sailes~

·DE 10 DE AGÔSTO DE 1944

Altera a Tabela N-úmérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da. Diretoria '-Regional do Amazonas e Acre, do Departamento dos, Correios e
Telégrafos, do .Ministério da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74·, letra a, da Constituiç~o, decreta:
Art. ·1.° Fica altens.<da, conforme a relação a-nexa, a Tabela- Numérica
Ordinár_ia de Extranumerário-mensalista da Diretoria Regional do Amazonas
e Acre, do Departamento dos Correios e Telégrz.•fos, do Ministério da Viação
e Obras Públicz.•s.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data: de sua publicação.
Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e _56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João

ae

Mendonça Lima.

;!!.l!NIST~Ih:O DA VIACJiO E -oDRA§ PúBLICAS

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E

TEL~GRAFOS

Diretodn ltegional do Amazonas e Acre

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funçÕés

S~ries funciobais

Refer~ncia

Tabela

I

'I

Radiotécnico
1
2

........... .............. .
0

0

o

0

~o

o o o o o 'o o o o o 'o

O

Número
de
funções

o o o o o o o

.................... ··-· ...

Ordinária

1

v

1

IV

Ordinária
Ordinária

2

Servente

Servente

1

Tabela

XXI

2
Ordinária
Ordinária

3

1

Referência

Radiotécnico

!

XVIII.
XVII

Séries funciont).is

v

Ordinária

2
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DECRETO N. 0 16.346 -

DE 10 J?E AGÔSTO DE 1944

Aliara_ a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerátio-mensdista do Instituto
Nacional de Sw-dos-Mudos, do Ministéc.io da Educação e Saúde
O Presidente _da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra· a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica elevada, da referência X para ,a referêricia XI, a função
de auxiliar de escritório existente na Tabela Numérica Ordinária de Extranu~
Inerário-mensalista do Instituto Nacional de Surdos-Mudos, do Ministério da
Educação e Saúde.
Art. 2.° Fica· suprimida, na Tabela a que S€! refere o artigo anterior,
um;:t função_ vaga de servente, referência V.
'Art. 3.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data· de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de junho de 1944.
Rio de Janeiro, 10 -de agôsto de '1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cnpanema.

DECRETO N. 0 16.347 -

DE

10

DE

AGÔSTO DE 1944

Transfere funções para a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão de Organização Hospitalar, do Ministério da Educação
e Saúde, a dá- outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ·confere o -artigo 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica transferida, no Ministério da Educação e Saúde, para a
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão de Organização Hospitalar, d~ Departamento Nacional de Saúde, uma função de
auxiliar de escritÚio, referência X da Tabela Ordinária da Divisão do Pessoal,
do Departamento de Administração,
Art. 2.° Fica criada a Tabela Numérica Suplementar de Extranumeráriomensalista da Divisão de Organização Hospitalar, do Departamento Nacional
de Saúde, do Ministério da Educação e .Saúde.
Art. 3.°

Ficam transferidas, no mesmo Ministério, dpara a Tabela a que

ae refere o artigo anterior, uma função de escriturário, referência XIV, da

Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da Divisão do
Material e uma funçãO de desenhista, referência XIII, da Tabela Suplementar
da Divisão de Obra·s, ambas do Departamento de Administração.
Art. 4.0 As funções a que se referem os artigos anteriores continuam
exercidas pelos atuais ocupantes, cujos nomes constam da relação nominal
anexa ..
Art. 5.0

í!:.ste Decreto entrará e.m vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro; 10 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência' e 56.0 da
República.
GETULIO V AROAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.348- DE 10 DE AGÔS'I'O DE 1944
Altera as Tabelas Numéricas, Órdinária. e Suplementar, de Extranumerário·
mensalista do Instituto de Fermentação, do Ministério da Agricultura,
e dá outras providências
O President.z da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, ds 'Constituição, decretl.l:

Art. 1.° Fica :::..Iterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário.-mensalist:;. do Instituto de Ferffientacão,
Õ.0 Serviço Nacional de' Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de En;ino
e Pesquisas Agronômica!:, do IVIini5tério da Agricultura.
Parágrafo único.
:respectivos ocupantes.

As .funções transferidas continuarão preenchidas pelos

Art. 2.0 A despesa com a execução· do disposto neste decreto, na importância de Cr$ 355.800,00 (trezentos e cinqüenta· e 'cinco mil e oitocentos
cruzeiros) nnuais, cmTerá à conta da Verba 1 '- Pessoal, Consignação 11 Pessoal Extrz,<numerário, Subconsignação 05, Mensalista. Anexo n. 0 14 - Mi·
nistério da Agricultura, do Orçament,o Geral da República para 1944.
Art. 3.0 ÊS>te decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo~
gsdas as disposições em contrário.

Rio de Jcmeiro, 10 de agôsto de 1944, 123.0 da Independ.@ncb e 56.0 da.
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

Col. de Leis- V0l. VI

F. 22

l~H::.VlSTB:R!O

DA AGRICUL'l'URA

CENTRO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISAS AGRONÔMICAS - SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS AGRONÔMICAS - INSTITUTO .DE FERMENTAÇÃO
TABELA -NUMÉRICA ORDINÁij.IA

SITUAÇÃO ATUAL

Nútüero

I
Séries funcio<J:cil.

de

fun ções

I

4

4

2
4
6

I

Auxiliar

XI

11

XI
X

IX
IX

AUxiliar de Escritório

VIII

I .........................

VII

I
I

I
I

Sede

. . . . . . . . . . . . . . . (E.E.P.)
.........................
I
...... ····· ...............

II

Reier~n::t<t

I

AuXiliar de Escritório

4
1

II

SITUAÇÃO PROPOSTA

:f~úmero

Tabela-

de
funções

I Q,dinária'i'll

I

I
I

Séries funcionais

Referência

I
Sede

AuXiliar de Escritório

.........................
Ordinária\!
I . ........................
li
Ordinária i
.........................
5
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DECRETO N. 0 16,349 -

347

EXECU~IYO

DE 10 .DE AGÔSTO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Oõdinária de Extranumerário~mcnsalista. do Serviço
de f-ãeteorolo&)a, do Ministério da Agricultura

O Presidente da República, usando da etribuição que lhe confere -o
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

ar~

Fica suprimida, na Tabela Numérica Ordinária de 1 Extranu~
do Seryiço de Meteorologia, do Ministério da Agricultura,
uma função de inspetor especializado, referência XX.
A:rt, 2.° Fica criada, ·na mosma Tabela, uma função de radiotécnico,
referência XX.
Art. 3. 0 :Éste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.

1.°

merário~mensalista

Rio' de Janeiro, 10 de agôsto de 1944·, 1?.3.0 da Independência e 56.0 da
RElpública.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 350 _-

DE

11

DE

AGÔSTO

DE

1944

Declara áe utilidade pública a desapropriação de imóveis em Uruguaiana,
para ampliação Qe quartel do 11/2.0 R.A.D.C.

O Presidente ds. República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acordo com o art. 6.0 , combinado com
as letras a e b do art. 5.0 do Decn~to~lei n. 0 3. 365, de 21-. de jUnho de
~941, decreta:

Art. 1.0 É declarad<:! de utilidade pública a desaprop'riação dos seguintes
iillóve:is, situados em Uruguai.s.na, Estado do Rio Grande do Sul, por terem
sido julgados necessários à ampliação do quartel de Il/2.0 Regimento de Artilharia de DiVisão de Cavalaria:
a) Terreno com 156.916,78 m2 .de área, junto ao terreno do quartel,
e per-tencente a Gabriel Borges e D. Ledroneta Borges Bofil;
h) Terreno com 25.578,1.?. m2 de área, encravado no anterior, e perten~
conte à sucessijí.o de Cecília Garcia.
Art. 2.0 Para efeito da imediata imissão de pósse dos imóveis refe~
ridos, é também declarada a urgência da desapropriação que se tem em vista,
cuja efetivação fica o Ministério da Guerra autorizado a promover, com
isenção de qualquer impôsto de sélo ou emolumento.
Art. 3.0 Em caso de desaproprisção mediante acôrdo, prevalecerão os
preços de Cr$ 27.500,00 e Cr$ L!·. 500,00, respectivamente, na fo:rma da avaEação procedida .. pela Com.iss5_o de EEcolha de Terrenos da 3.a Região Militar, segnildo Consta do relatório apenso ao respectivo processo, e a ser
pago por conta dos recursos concedidos ao Ministér-io da Guerra.
0
Rio de Janeiro, 11 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.
da H_epública.
GETULIO VARGAS.

~urico

G. Dutra.
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DECRETO 'N,O 16.351 -

14 DE AGÔSTO DE 1944

DE

Transfere hmçõeS da Tabela Numédca Ordinária de Extranumerário~mensa~
lista da Faculdade Nacional de Odontologia para a da Escola Nacional de Química, do Ministério da Educação e saúde
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

ar~

tigo 74·, letra a, da Constituição, dec1eta:

Art. 1.° Ficam transferidas, da Tabela Numérica'. Ordinária de' Extranumerário-mensalista da Faculdz.de Nacional de Odontologia para a da
Escola Nacio'nal de Qulmica, .ambas da Uni.versidade do Brasil, do Ministério da Educação e Saúde, duas funções de auxiliar de escrit6rio, sendo
uma referência VII 8 outra referência VIII.
Art. 2.0 'f'.:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.·
GETULIO VARGAS.

o

Gustavo CaPanema.

DECRETO N. 0 16_.352 -

DE

14

DE

AGÔS'l'O

DE

1944

Suprinze cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que 1he confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos ·!:êrmos do art. 1.0 , alínea n, do De~
ereto-lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo de Ajudante de tesoUreiro (Diretoria Regional dos Corr~ios e Telégrafos de ·São Paulo), padrão H, do
Quadro III - Parte Supleme:nt:s~r do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da aposentadoria de João Inácio Goulart, devendo
a dots.ção correspondente atender ao provimento de 'cargos vagos criados pelo
Decreta-lú n.0 4. 645, de 2 de setembro de 1942.
Art, 2.0 Revogam-se· as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GJ?TULIO VARGAS,
João de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 16.353 -

DE

14

DE

AGÔSTO

DE

1944

Suprime cargo extinto
O Fresidente da República, usando da atribuição que lhe 'confere o ar'tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica supdmido um cargo de Ajudante de tesoureiro (Ditetarja Regional dos Correios e Telégrafos do Pará), padrão G, ·do QuadrO
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III Parte Suplemel!t::J.r do Ministério da Viação e Obr'as Públicas,
Vago em· virtude da aposentadoria de João Ferreira Baltazai·, devendo a dotação correspondente atender ao provimento de cargos vagos criados pelo
Qecr-eto-lei n. 0 4. 645, de 2 de setembro de 1942,
Art. 2.0 RJvogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 ·de. agôsto de 1944-, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de lvlendonça Lima.

DECRETO N.O 16.354

-DE

14 DE AGÔSTO DE 1944

Altera ~ Tabela. lVumé-âca 07dinária de Exiranumerá::io-mensalista. da Estre.da de Ferro Goiaz, do Ministério da Viação' e Obr(JS Públicas, e
dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica 2lterad8, de conformidade com a reh~çâo anexe, a Tabels. Numérica Ordinária de Extranumerário:mensalista da Estrada de Ferro
Goiaz, do pepartamento Nacional de Estradas de Ferro, do Ministério, da
Viaç5Q e Obra:; Públiccis.
Art. 2.0 A despes<~ com a execução do disposto neste Decreto~ na importância de C.-$ 1'18.200,00 (cento e setenta e oito mi~ e ,duzentos cruzeiros)
armais, correrá à 'conta d·a Verba 1 Pessoal, Consignilção l i · - Pessoal
Extranume>ário, Subconsignação 05 - ·Mensalistas, Anexo n. 0 22 Ministério da Viação e Obras Públicas, do Orçamento Geral da República
para 1944.

Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro; 14 de RgÔsto Ide 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

João

de

Mendonça Lima.

~
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DECRETO N.O 16.355 -

DE

14

DE

AGÔSTO

DE

1944

Aprova: projeto e o!·çamento para cbras na Estrada de- Ferro de Goiaz
O Presidente da Repúblic2, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiçãn, decreta:
Artigo único. Ficam aProvados o projeto e orçamento na importl3.ncia
de Cr$ 230. 556,70 ( duzentcs e trinta mil quinhentos e cinqüenta e seis
cruzeiros e setenta centavos), que com êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, para a construção,
que fica- autorizada, de um pontilhão de 6rn de vão no Km 58 da Estrada
de Ferro de Gobz, correndo as respectivas despesas à conta da consignação
I - subconsignação 02-01 - item 31/08, alínea a, da tabela n.0 12, aÍlexa
ao "Phmo de Obras e Equipamentos" a que se refere o Decreto-lei n.O 6.145~
de 29 de dezembÍ'o de 1943, e do saldo do crédito aberto pelo Decreto-lei
n.O 5. 294, de 2 de março do mesmo ano.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO

N.0

16.-356 -

DE

14

DE

AGÔSTO

DE

19_44

Suprime cargo provisório
O Presidente da República, usar.do da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra e, da Constituição, e no3 têrmos do art. 1.0 , alínea n,. do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941,_ decreta:

Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe H da carreira de Conservador,
do Quad-ro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude dn promoção de Otávia Correia dos Santos Oliveira, devend9 a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-córrente do mesmo Quadro.
do referido Ministério.
Art, 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J:meiro, 14 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.357 -

DE

14

DE

AGÔSTO

DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe C da carreira de Guarda
sanitário; do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em
Col. de Lois- Vol. VI

F. 23
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virtude da nomeação para outro cargo de Jorge Cardoso, devendo a dotação
correspondente ser 'levada a crédito da conta-corrente do mesmo quadro do
referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúblicà.
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 16.358 -

Suprime

DE
carg~

14

DE AGÔSTO DE

1944

extinto

O Presidente da, República, usando da atribuição que lhe confere· o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos. do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195; de 14 de abril de· 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe C da carreira de Atendente,
do Quadro Suplementar do Ministéric. da Educação e Saúde, vago em vlrtude do fale.cime·nto de Izídoro ·de , Sousa Morais, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em cor~;trário.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 16.359 -DE 14 DE AGÔSTO DE 1944

SuPrime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atr-ibuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e' nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n; do Decreto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica 1suprimido 1 cargo da classe H da carreira de Oficial Administrativo, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde,
vago ern virtude do falecimento de Aníbal dos Reis Lírio, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do Quadro Permanente
do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1944, 123P da Independência "e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanetria.
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DE 14 DE AGÔSTO DE 1944

EXtingue cargo, excedente
O Presidente da Répública, U!lando da. atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alín:ea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abdl de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe K da carreira de Médico Psiquiatra,
do Quadro Permanente do Ministério àa Educação e Saúde, vago em ·virtúde da nomez:.ção pa1·a outro cargo de Deolindo Augusto de Nunes Couto,
devendo a dotação correspondente ser levada a c::-édito da conta-corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-fOe as disposições erp contrário.
Rio de Janeiro, 14 d_e agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.~ da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .

.DECRETO N.O '!6.361 -

J?E 15 DE AGÔSTO DE 1944

Crie. ftmção na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista\
do Colégio Pedro li - Internato, do Ministério ,da Educação e Saúde
O Presid2nte da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7t.'.', letra a, da Co:nstituiçfic, decreta:

Art.

1.0

Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranudo Colégio Pedro II - Internato, do Ministério da Educação e Snúdc, u:na função de bibliotecário, referência VII.
Art. 2." A despes<o~ cor:l a execução dêste Decreto, na importância
de Cr$ 6. 600,00 (seis mil e seiscentos cruzeiros) anuais, correrá à conta
da Verba 1 --- Pc~scal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, Ane~xo n. 0 15 Ministério da Educação e
Saúde -- do Orç<:mento Geral da República para 1944.
merário~:nensoliS::a,

Art. 3.0 Ês.te Decreto . entrará em vigor na data de sua publicação.
Ri.o de J a!leiro, 15 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
RePública.
GETULIO VARGAS,

Gust;;;.vo Capanema.
DECRETO N. 0 16.362 -DE 15 DE P-~GÔSTO DE 1944

Concede a V andenbrtmde & Comp. Ltda. autorização, para funcionar como
emprêsa de navegação, de· acôrdo com o que prescreve o Decreta número 2. 784, de 20 de novembro de 1940
O Presidente da República, atendendo no que requereu a sociedade Vandenbrande & Comp. Ltda., com sede na cidade de Santos, Estado de São
Paulo, decreta:
A-itigo úni~o. E' concedida à sociedade Vanderbrande & Comp. Ltda.
autorização para funcionar como .emprêsa de_ navegação de cabotagem, de
acôl'do com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro
de 194-0, obrigandO-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis
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e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 15 de agôsto de 1944, i23.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
DECRETO N. 0 16.363 -

Concede à A

DE

15 DE AGÔSTO DE 1944

Auxiliadora Con1panhia .de Seguros Gerais autorize.ção para
funclonat e aprova seus estatutos

O Presidente da República, usando da atribuição que IP,e· confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta: ·
Art, 1.° Fica z.utorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros do,; ramos elementares, a que se refere o art. 4·0, n.0 1, do Decretolei n.O 2. 063, de 7 de março de 1940, a A Auxiliadora Companhia de Seguros Gerais, com sede na cidade de· São Paulo, co.pital do Estado do mesmo
nome, constituída em .assembléia geral dos subscritores do seu capital, realizada a . 20 de dezembro de 1943, bep1 como ficam aprovados os estatutos
adotados pela referida assembléia, mediante as co:ndiçõe:> abaixo:
! ~ Os estatutos são aprovados com a seguinte nlteração:
No parágrafo único do art. 16, supri:mr..m-se as palavras "por mais de
trinta ( 30) dias" .
II' ~ A alteração consignada na cláusula preced~nte deverá ser aprovada
em assembléia geral extraordinária de. acionistas, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, contados da pubikação dêste decreto.
Art. 2.0 A sociedade fiçará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização de que
trata o presente decreto,
Art, 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.364 -

DE 15 DE AGÔSTO DE 1944

Concede à E. C. de Viitt & Compnny Limited autorização pa.ra continuar a
funcionar na República
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a E. C. de Witt
& Company Limited, com sede em Croydon, Condado de Surrey, -Inglaterra,

autorizada a funcion3r na República pelo Decreto n. 0 19. 338, de 16 de setem..
bro de 1930, decreta :
Artigo único. E' concedida à E. _C. de Witt & Company Limited autorização para continuE>.r a funcionar na República, com as alterações introduzidas
em seus estatutos por deliberações das assembléias gerais dos respectivos acionistas realizadas a 14 ele novembro de 1932, 20 de janeiro de 1933, 21 de novembro de 1934 e 12 de abril de 1943, e com o aumento de capital para as
suas operações no Brasil, na importância de Cr$ 397.925,00 (trezentos· e
noveuta e sete mil noyecentos e vfnte e cinç:o cruzeiros), em virtude da deliberação da assembléia geral dos acionistas de 6 de agôsto de 1943, e sob as
mesmas cláusulas que acompanham o Decreto n. 0 19.338, .de 16 de setembro
de 1930, ficando a aludida companlúa obrigada a cumprir integralmente as
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leis e regulamen .. os em vlgôr, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
referida' autorização.

Rio de' Janeirr
República.

15 de agôsto de 1944, 123. 0 da Independência é 56. 0 da
GETÚLIO VARGAS.

Alexandre 11/larcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.365 -DE 15 DE AGÔSTO DE 1944

Outorga concessão a Raimundo Chiabai para continuar o aproveitamento de
e,:::1er{j,ia hidráulica, já realiZado ~Ul cachoeira de La[Jos, no cónego do
mesr1o nome, situada no distrito de Serr3 Pelada, município de Afonso
Cl~udio, no Estado do EspÍrito Santo.

Não foi publicado ainda no Diário' Oficiei por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 16.366- DE 15 DE AGÔSTO DE 1944
Outorga a Carneirc & Homrich, Ltàa., concessão para o aprcveitarnento da
energia hidráulica· da cachoeira Salto Reponte, situada no rio dos Pardos,
distrito de Matos Costa, município de Pôrto União, Estado de Santa
Catarina
O Presidente da República, usando da att·ibuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de Águas
(Decreto n. 0 24.643 do 10 de julho de 1934),.decreta:
Art. 1.0

Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos,

é outorgada concessão a Carneiro & Hon'irich, Ltda., com sede em .Calmon,
Estado de Santa Catarina, para o aproveitamento de energia hidráulica da
cachoeira Salto Reponte, situada no rio. dos Pardos, no distrito de Matos
Costa, município de Pôrto União, Estado de Santa Catarina. até, a potência
de cento e sessenta e seis ( 166) kw, cOrrespondente à altura de queda de
vinte metros (20) e à descarga de oitocentos e quarenta e oito (848) litros
por segundO .
·
Parágrafo umco. O aproveitamento destina-~e à utilização de energia
mecânica para '.lso exclusivo dos conceSsionáriOs.
Art. 2. 0 Sob pena de caducidade da presente concessão, os concessionários obrigam-se a:
I - Registrar êste título na Divisão de Águas, dentro do prazo de tdn·
ta (30) dias após a sua publicação.
II Apn~sentar, em tJ.·ês (3) vias, dentro do prazo de um (1) ano,
contadO dà data do registro dêste Decreto, na Divisão de Águas:
a) dados ~ôbre o regime do curso de água a aproveitar, principalmente
os relativos à descarga de estiagem e à de chc.Üa, bem como à variação do
nível de . água a montante- e a jus2.nte da fonte de eriergia a ser utilizada;
b) planta, em escala razoável., da área onde se fará o aproveitamento.
abrangendo a parte atingida pelo remanso da barragem, e perfil do rio a
montante e a jusante do local dêsse aproveitamento;
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c) método dé cálculo da barragem, projeto, épura e justificação do tipo
adotado, dados geológicos relativos ao terreno em que ·será construida a barragem, cálculo e dimet:~sionamento das comportas, adufas, tomadâ de água e
canal. d~ derivação. seções longitudinais e transversais, orçamento, disposições
que assegurem a conservação e a livre circulação dos peixes;
d) conduto forçado; cálculo e justificação do tipo adotado, planta e perfil,
com tôdas as indi.cacôes necessárias e observância das escalas seguintes: para
as pl~nta·5, um por duzêntos ( 1/200); para os perfis, horizontal, um pai duzentos (1/2ú0), e vertical, um por cem (1/100), cálculo e desenho do assentamento e fixação dos blocos de· ancoragem, orçamento;
.
e) edifício d.:.. usina: cálculo. projeto e orçamJ?nto; turbina. justificação
do tipo adotado, :-~eu rendimento em cargas diferet;t,es, em 1 múltiplos de 1/4
ou .1/8 até plena carga, indicação da velocidade característica de embalagem
ou disparo, sentido de rotação e indicação da velocidade com 25, 50 e 100
por cento de carga; características de seu regulador e aparelhos de medição;
desenho da turbina e discriminação do tempo de fechamento, canal de fuga,
etc., orçamentos respectivos;
f) memorial justificativo, incluindo orçamento global e detalhado de tôdas as partes do projeto.
III - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica
Q.ue forem determinadas pela Divisão de. Águas.
IV Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
·sessenta (60) dias, contados da data em que fôr publicada a aprovação da
respectiva minuta pelo l!l.iinistro da Agricultura.
V - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para, os fins de
registro, até sessenta (60) dias depois de registrado. no Tribunal de Contas.
Parágrafo único. Os prazos, a que se refere êste artigo, poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas
do Departamento Nacional da P'rodução Mineral.

'

Art. 3.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.

Art. 4.0 • Os concessionários ficam obrigados a construir e a manter, nas
proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando fôr determinado pela referida Divisão de Aguas, as il;stalações necessárias a observações
linimétricas e medições de descargo do curso de água que vão utilizar, e a
realizar .as observações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 5.0 A presente concessão vigor~rá pelo. prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas.
Art, 6.° Findo o prazo da concessão, tôda a propri.edade dos concessionários, que, no momento, existir em função exclusiva e permanen'te da utili, zação da energia mecânica referente ao aproveitamento c_oncedido, reverterá
para O Município de Pôrto U niâo. mediante indenização do custo histórico,
isto é, do capital efetivamente invertido, menos a depreciação.
§ r.o Se o Município de Pôrto União não fizer uso do seu direito a
essa reversão, os concessionários poderão, pela forma que, no coÍltrato, já
deverá estar estipulada, requerer seja a presente concessão renovada, salvo
se preferirem repor, por ·sua conta, o curso das águas no seu estado anterior
ao aproveitamento concedido,
§ 2.0
Para os efeitos do § 1.0 dêste artigo, ficam os concessionários obrigados a dar conhecimento ao Govêrno Federal de decisão do Município de
Pôrto União, e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão, ou
o de desistência desta, até seis ( 6) meses antes do término do respectivo
prazo.
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Art. 7.0 Os concessionanos gozarão, desde a data do registro a que s8
refere o art. 5.0 e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do
Códioo de Aguas e das leis especiais sôbre a ·matéria.
Art. 8.0 O presente Decreto entra em vigor na data da· sua publicação,
Tevogadas as disposições em contrário.
0
Rio de Janeiro, 15 de agôsto de 1944, ·123.0 da Independência e 56. da
Repúblicp;.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.3"67

~

DE 15 DE AGÔSTO DE 1944

Ceia função na Tabéla Numérica Ordinária de Extranumerário·mensalista
da Escola Naciom.l de Química, do Ministério da Educaç-ão e Saúde,
e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1. 0 ' Fica criada, .na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola Nacional de Química, da UniverSidade do Brasil,
do Ministério da Educação e Saúde, uma função de assistente de ensino,
referência XVII.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na
importânéia de Cr$ 15.600,00 <quinze mil e seiscentos cruzeiros) anuais,
cor-rerá à conta do crédito suPlementar aberto _pelo Decreto n. 0 6. 791
de 15 de agôsto de 1944,
Art. 3.0
Êste Decreto €!}trará em vigor na data de sua publicação;
Rio de Janeiro, 15 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO .VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16. 368 -

DE 16 DE AGÔSTO DE 1944

Aprova o Regulamento pa;a a Concessão das Medalhas Navais do Mérito
de Guerra

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
Resolve, nos têrmos do Decreto-!ei n.O 6. 774, de 7 de agôsto de 1944,
aprovar e mandar executar o Regulamento, que a ês'te acompanha, assinado
pelo Vice-Almirante Henrique Aristides Guilhem, Ministro de Estado dos
Negócios da. Marinha, para a concessão das Medalhas Navais do Mérito de
Guerra, der:.orninadas "Cruz Naval", "Serviços Relevantes" e "Serviços de
Guer;a".
·
O referido Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 16 de ag:ôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A.

Guilhem.
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Regulamento para a concessão d.:.s mcda!hss navais do Mérito de
guerra, a que se refere o Decreto n." 16.368, de 1.6 de agôsto de 1.944
Art. 1.0 As meddhas "Cruz Naval", "Serviços Relevantes" e "S_erviços de Guerra", criadas pelo Decreto~lei n. 0 6. 774, de 7 de ;21gôsto de 1944,
serão conferidas -por Decreto:
a) a "Cruz Naval" Aos militares da Marinha de Guerm Nacional,
da ativQ, da re2erva ou r.eformados, que no exercício de sua ptofissão, tenham
-.demonstrado br~vura ou praticado ação além do dever;
h). a de "Serviços Relev2ntes", aos miHtar-es das Marinhas de Guerra
Nacional R: Aliadas, da ativa, da reserva ou reformádos, que tenhB.m prestz.do
relevantes se.Viços ao Brasil ou que tenham conduta excepcional e:n operações de guerra;
c) a de "Serviços de Guerra", aos militares das Marinhas-de Guerra Nacional e Aliadas; da ativa, da reserva ou reformados, e aos oficiais e tripuh.ntes elos navios mercantes nacionais e aliados, qu,e tenham prestado valiosos serviços de guerra, quer a bcrdo dos navios, quer em comissões em
·t~:·rra.

Art. 2. 0

Essas medalhas terão as seguin~es características:

a) "Cruz Naval" de bronze. Com quatro hz.Gtes iguais, ligeiramente
curvas, convexas, de 35 mm no maior di8metro e com 15 mm na maior largura de cada haste, tendo ao centro um disco em que se nota:

Anverso - dentro de uma zona d:rcular com 4 mm de largura a. legenda,
Marinha - e no e~'e1·go do Br~síl - estas duas palavras separade.s, por pequeno ponto e as dl>.as expre~sões, entre si, por du2s pequenas
voltas de fiador singelo,
Rever{lo zona circular, de 2 mm de largura, em que se inscrevem,
ligeiramente em rel.êvo e entre dois frisos, as vinte e uma estréias da flâmula
tradicional dos navios de gue~a e ao centro de outro friso, com o -diâmetro
de 12 mm, em baixo-relêvo, uma diviúio de três contra-torpedeiros navegando 2 3/4 de frente.
Ao alto: da haste :;::uperior, r:;ar:ra e argola para passagem da respectiva fita.
Fite: - de 35 mm de largura, em sêda ch-a.malotada, de vermelho puro,
com uma faixa centràl em a:narelo-ouro de 8 mm de lnrgura, tendo junto às
orlas, da mesma côr vermelho pu>o da fita, um friso branco de 1 mm de
largo.

ao alto -

h) "Serviços Relev.::mtes" -

de pr~t~, circular, com 34 mm de diâmetro:

Anverso: uma âncora clássica ao centro, de 25 mm de altura por
12 mm na maior largura, tendo na curva superior a inscrição - Serviços Re-_
levantes - e no exe1·go - Marinha do Brasil - separadas por duas pequenas
.estrêlas e as palavras, entre ·si, por pontos.
Reverso: orla lisa, de- 4 mm, tendo na parte centrai, em baixo-reIêvo, umn divisão de três contd:t-torped(:áros navegando a 3/4 de frente.
Ao alto: garra e argola pam a passagee1 da, respectiva fita.
Fita: de 35 mm de largura, em 'sêda chamalotada, amarelo-ouro,
tendo ao celitro um vivo azul-marinho de 2 mm de largo e fr-isado de branco,
e junto às orlas, da mesma cor amarelo-ouro, as cores nacionais em ti&s frisos
verde, amarelo e verde, dz 1 mm de la:rgo, cada um;
c) "Serviços de Guerra" metro:
Anverso:

-

de bronze. Circular, com 34 mm de diâ-

uma âncora clássica ao centl'O, de 25 mm da altura por
Servicos

12 mm na maior laxgura, tendo na curva superior a inscrição -
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de Guerm - e no e:xerga - !-,1adnha do Brasil -._____ separadas por duas ,Pequenas estrê!as e as pal2vras, 'entre si, Por pontos.
Reverso: - orla li~>a, ele 4 mm, tendo na parte centra!, em baixo-relêvo,
uma divü:ão de três c•_;.ntr<."!-torpedeiros naveg:mdo a 3/4 de frente.
Ao alto: garro:: e argoh.l para a passagem da respectiva fita.
Fita: - de 35 mm de largura, em sGda chamalotada, de azul-marinho,
com uma faixa central mn cinza-azul-pérola de 8 mm · de largo, assim como
os dois fdsos hterais junto às orlas (da mesma cor da fita), de 1 mm
de largo.
Art. 3.0 Pan!. julgamento do mérito dos militares, nas condições de
serem condecorados com 8S m.edalh::os referidas nos artigos anteriores, fica
instituído o Conselho do Mérito de Guerra, composto pelo Ministro da Marinha, como Presi.d.ente; pelo Chefe do Estado Maior da Armada e Diretor
Geral do Pessoal, como l\1emb;·os, e por um Sec;·etário, que será o Chefe do
Gabinete do Ministro da Marinha.
Art. 4.0 São competentes para propor a concessão de qualquer das
três medalhas:
.;:::) os r·Acmbros do Com;dho do IVIérito de Guerra;
b) os Comar:.dantes de Fôrç2s Navais;
c) os Comandantes Navais;
d) os Diretores ou Comandantes de Bases Navais, Repartições e Estabelecimentos de Marinha.;
e) os Comandantes de navios soltes.
Parágrafo único. As propostas para a aludida concessão, feitas em modêlo próprio, serão endereçadas ao Presidente do Conselho do Mérito de
Guerra, devidamente justificadas.
Art. 5. 0 O estudo e julgamento das propostas serão feitos em sessão
do Co:Eselho, do. que lavrar-se-á a ata respectiva, em liv•o próprio.
Art. 6.0 O Conselho do Mérito de Guerra, após o estudo das propostas
e respectivo julgamento, relacionará as que forem aprovadas per unanimidade,
submetendo-as à consideracão do Presidente da República que, no caso de
aprovar as indicações, apr~sentadas, determinará a lavratur-a do Decreto ou
Decretos, concedendo-as.
Art. 7.0 Após ri concessão de qualqúer das medalhas, expedir-se-á imediatamente o competente diploma, assinado pelo Ministro da Marinha.
Parágrafo único. O diploma será acompanhado de uma citação, assinada pelo Secretário do Conselho, contendo a narração dos motivos que Ie~
varam o Conselho a conceder a aludida medalha.
Ar:i.. 8.0 Para uso das miniaturas das medalhas e barretas que as
substitu0m, será observado o que a respeito dispõe o Regulamento para os
Uniformes 'do Pessoal da Marinha de Guerra.
§ 1.0
As miniatura~ terão os mesmos desenhos das medalhas que elas
reproduzem.
0
§ 2.
As barretas terão as cores das fitas respectivas e serão feitas
nas dimensões de 10 mm s 35·mm.
Art. 9.0 O Secretário do Conselho do Mérito de .Guerra terá sob sua
guarda e responsabilidade o arquivo, livros de atas, de registro, etc.' bem
como os documentos do Conselho, cabendo-lhe ainda responder pelo seu
expediente .
Art. 10. A entrega dss medalhas será, feita, sempre que possível, em
cerimônia militar solene, pelo Ministro da Ivlarinha, cu por quem receber
delegação expressa clcstn autoridade.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1944. -

Henrique A. Guilhem.
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PROPOSTA
Para concessfio das Jllledalhas Navais do fdérito de Guerra

"Serviços Relevantes''

~

"Cruz Naval" -

"Serviços de Guerra"

(Criadas pelo Decre,to-lei n, 0 6. 774, de 7 de ag6sto de 1944)

~-;~

Proposta n. 0

•• , • • • • •

* Despacho ....... .
(Ata n. 0

, ••• de.,

... , ... de 19 •.

do "C.M.G.").
Ministro da Ma'rinha
Presidente do Conselho

Meds·lh8 sugerida:

...................................•....•.•.

Proponente: , . , , .............................. , ..................••.
Proposto: ......................................................•..

Dados biográficos:
Nacion.alidade:
Data e lugz.•r de nascimento: ................. , ·..................... .

Profissão:

....... , . , . , .. , ........................................ .

Pôsto ou função: ......... , ...... , .... , , .. , , .. , ................•...
Dados complementares: ......... , . , .... , .. , . , .....................•.

Conceito do proponente sôbre a personalidade do proposto: Resumo dos
serviços de guerra prestados: .........
............................

..

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . ./

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

•'

.... .

(local e data)

(a-ssinatura do proponente)
(pÔsto ou função)

Obs. - Os dados marcados cem o ( *) serão preenchidos pela- Secretaria do "Conselho do Mérito de Guerra".
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DECRETO ~. 0 16.369 -

DE

16 DE AGÔSTO DE 1944

Declara sem efeito o Decreto n.0 12. 190, de 7 de abril de 1943
O Presidente da República, usando da· atri.buição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Cons~ituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art, '1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Roberto\ Simonsen Júnior pelo Decreto número doze mil cento e
noventa (12.190),' de sete (7) de abril de mil novecentos ·e quarenta e
três ( 1943) para pesquisar argila, caulim, bauxita e associados em terrenos··
situados nos imóveis Vila juremÇt e Vila ItaQueruma no município de São
Paulo, do E;stado de São Paulo,·
Art, 2.0 Revogat!!-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N. 0 16.370 - D E 16 DE AGÔSTO DE 1944

Ret-ifica o Decreto n,0 12.409, de 12 de tizaio de 1943
O Presidente ds.· República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constitui.ção, e nos têrmos do De(:reto-lei n.O 1. 985, de
29 de jz.neiro O.e 1940 (Código de Minas), decreta::

Art. 1.° Fica retificado o art. 1.0 do Decreto número doze mil quatTocentos e nove (12.409) de doze (12) de maio de mil novecentos e quarent~:: e três ( 1943), que autoriza a Socieds.-de de Minédos Limitada a pesquisar
columbita e minérios associados nos lugares Iguacu e Pereira situados no distrito e. município de Qu.ixers.mobim, do Estado d; Ceará, o qu,s.i passi:. a ter a
seguinte redaçi'ia: Fica autorizada a emprêsa de mineração Sociedade de Minérios Limih\da s pesquisar columbita e minérios assoch:::dos nos lugares
Iguaçu e Pereira situados no distrito de Lacerda, município de Quix~ramo
bim, do Estado do ·Ceará, numa área de vinte hectares (20 ha) delimitada por
nrn retângulO tendo um vértice à distância de cento e setenta. metros (170m)
nc rumo magr:;ético dois gmus sudoe.ste ( 2° SW) da confluência dos riachos
Travi.á e Oiticica e os lados, que partem dêsse vértice os· seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), quarenta e cinco
graus nordeste (L; 5° NE); quatrocentos metros ( 400 m), quarenta e cinco
graus st:.deste ( 4·5° SE) .
Art. 2. 0 A presente ::;.Iteração de decreto não fica sujeit<J. a ps.ogam.ento
d("• taxn na forma do 2rt. 17 do Código de Minas.
Art. 3:0 Fics.·m mm~ticbs as dems.is disposições dcs mtigo9 do referido
decreto, que passs.•m a ü::z:er parte intêgr:mte do presente.
Art. 4.0 R~vogacn-:c;e as dir-posições em contrário.
Rio de Jaueiro, 16 de [",·gôsto de 1944, 123.0 da Inde.p<mdência e 56.0 da
H.epúb!ica
GETULIO V A.'<:GAS.

Apolonio Sa.lles.

.'3.64

A'l'OS DO PODER EXECUTl'VO

DECRETO N.O 16.371 ~ DE 16 DE AGÔSTO DE 1944

Retifica o Decreto n. 0 13.810, de 29 de outubro de 1943
O Presidente d;.;- República, usando da <"!tribuição que lhe confeT.e o artie:o 74·, letra n, d~ Constituicão, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 194ó' (Códi.lio de Mim!s), decreta::

Art. 1.° Fica retificado o artigo primci<o do decreto número treze mil
oitocentos e de.z (13.810) de vinte e nove (29) de outubro de mil novecentos c quarez::ta e três (1943), que autoriza o ddr.·clão brasileiro V~lclenor
:I;ien2vides de .l\1r.•galhães a pesquisa~· berilo e a·ssodados em terrenos situadQs
no laca! Ólho d'Água, no distrito de Belém, município de Quixer.amobim, do
Estar~c do Cea::·i1, o qtwl p8s~o a ter 2 seguinte redação: Fica autnrizado o
Lida·d3o hra::.i!eiro Valdenor Benevides de Maga•lhães a pesquisar berilo e
~ssodados numa área d8 cem hectares ( 100 ho) situads· no locai denominado
Ôlho d'Água, no distrito de Lacerda, município de Quixei-amobim, do Estado
õo C::·nrá, dclimit2àa por um ret&ngulo que tem um vértice a trezentos <:!
sessenta metros ('360 m) no rumo magn~tico sds gr~,·us e trinta mi:mf:.os sudoeste (6° 30' SVV) da barra do córrego Garrote, a.flcente do rio Bana·buiú, e
os lz.-dos, (jlle formam ês>:e vértice, têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e >umos ma·gnéticos: doi.9 mil e quinhentos metros ( 2. 500 m) vinte
e ci.uco gmus sudoeste (2:5° SV?), e qm:trocentos metros (400 m) sessenta
e cinco graus noroeste (65° N\V).
A:rt. 2.0 A presBnte t:•lteração de decreto não fica sujeito a p"2gamento
de taxa nn forma do art. ~17 do Código de Minas.
Art 3.° Fic2.-m ma:-!tidas as dem~is disposições dos artigos do referido
decreto, que pa'S>:.Z!m a h::;er parte integrante do presente.
Art. 4. 0 Revoga•:n-se as disposições em contrário.
Rio de Janet:·o, 16 de agôsto de 1944, 122>.0 da Indepen~íbcia e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.372-DE 16 DE AGÔSTO DE 1944
Concede a Sociedade . Paamaense de Mineração Limitada autorização para
funcionar como emprêsa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n ..... 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de M!nas), decreta:
Art. 1.0 E' concedida a Sociedade Paranaense de Mineração Limitada,
sociedade por cotas de responsabilidade limit::J.da, com sede na capital do Estado
do Paraná, autorização para funcionar como emprêsa de mineração,' de acôrdO
com o que dispõe o art. 6. 0 , § 1.0 do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de Janeiro
dé 1940 (Código de Minas), ficando. a mesma sociednde obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre
o objeto da referida autorização.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 d~ agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N.0 16.373 -

DE 16 DE AGÔSTO J?.E 1944

Concede à Magnesita S. A. autorização para constitUir cinqüenta por ceni&
(50%) do seu capital por ações ao portador

cta

O Presidente
República, usarido da atribuição que lhe éonfere o artigo 74·, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de· 1940 (Código de Minas), decret~~
Art. 1.0 E' concedida à Magnesita S. A. autorização para constituir
cinqüenta por cento (50%) do seu capital, por ações ao portador, de acôrdo
com o artigo primeiro (art. 1.0) ,· do Decreto~ lei número seis mil duzentos e
trinta (6.?.30), de vinte e nove (29) de Janeiro de mil novecentos e quarenta
e quatro (1944).
Art. 2.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16' de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

DEClÇZTO N. 0 16 374 -

DE 16 DE AGÔSTO DE 19!1;4

Autoâza o cidadão b1·asileiro Oito Reginaldo Rena.ux a lavn:r jazida de calcáreo no município de Brusque, ·do Estado de Santa C;;ttarina
O Presidente da· República, usando da atribuição que lh~ conferE\ o ar·
,1go 74, letra a, da Constituição, 'e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
2ç; de janeiro de 1940 (Código de MinaS>), decreta:
Art. 1.° Fica autm-iz2do o cidadão brasileiro Otto Reginald.o Renaux
a lavrar jazid&. de calcáreo em terrenos situados no lugar denominado Ribeirão do Ouro, ~ margem direita do Rio ltajaí-Mirim, no distrito de Botuverá
do município de Brusque, Estado de Santa Catarina, numa área de cento e
dezoito hectares e vinte e ,qu.s.•tro ares { 118. 24 ha) definid@ por um polígono
que tem o primeiro vértice situado à distância de quatrocentos e quarenta
metros (440 m) com orientação setenta e quatro graus sudest-e (74° SE) de
um marco de pedra cravado a ma.rgem direita e confluência dos referidos
curses dágus.,, e cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes ,comprimentos e o;:ientações: seiscentos e oitenta e cinco metros (685 m), três.graus
trinta minutOs sudeste (3° 30' SE); trezentos e cinqüenta metros (350 m),
o1tenta e seis graus trinta minutos sudoeste· (86° 30' SW); duzentos metros
(200 m), três graus trinta· minutas sudeste (3° 30' SE); oitocentos ffietros
1..800 m), oitenta e seis graus trinta minutos nordeste (86° 30' NE); duzento:;-. e cinqüenta 'metros (250 m), três graus trinta minutos sudeste (3° 30'
SE);. mil e sessenta e cinco metros (1.065 m'), oitenta e seis' grs<Us trinta
minutos sudoeste ( 86° 30' SW); cem metros ( 100 m), três graus trinta mi~1Utos noroeste
(3° 30' NW); mil trezentos e cinqüenta e · três metros
0.353 m), vitenta: e s:ús graus trinta: minutos sudoeste (86° 30' SW); tre~
zentos e trinta e qus•tro metros (334 m), trinta e cinco graus trinta minutos nordeste (35° 30' NE); novecentos e oitenta metros (980 m), oitenta
e seis graus, trínta minutos nordeste (86° 30' NE); setecentos e setenta e
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sE:>is metros (7'76 m), três gmu~ trinta minutos noroeste (3° 30' NW); sete~
centos e setenta e Cinco metros (775 m) oitenta e seis graus trinta minutos
nordeste (86° :30' NE.). Esta autol-ização é outorgada mediante as condições
<"Onstantes do parágwfo único do art, 28 do· Código de Minas e dos artigos
32, 33, 34 e suaS <>!lÍneas, além das seguintes e de outras constamtes do mesmo
Código, não expressamente m~ndonadas neste decreto.
Art. 2. 0 O conces8ionári:o d~ autorização fica obrigado a recolher aos
cofres pÚblicos, na forma .da- lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Ivlun:icípio, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Mi~"s.
Art. 3. 0 Se o concessionário à a autorização não cumprir qualquer das
obrigaçõef> que lhe incumb2m, a autoriza-ção de lavra será declarada caduca
ou nu1a, na fo;m.s- dos al·tigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4·. 0 As propriedndes vizinhas estão sujeitas as servidões de solo e
sub-solo para os fins ds· lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
li/finas.
Art. 5.0 O concessionário dn autorizaç.ão será fisc:::olizado pelo Departamento Nacional da Produ~ão Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. 0 A a•utorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito ·no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miner:51l do
1\>iinistér!o da Agricultura, após o pagamento da taxa de dois mil trezentos
e oitenta cruzeiros (Cr$ 2 .380,00).

P._rt. 7.0

·

Revognm-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16- de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Re-pública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Snlles.

DECRETO N. 0 16.375 -'-- DE 16 DE AGÓSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Félix Martins a pesquisar quartzo no
município de Campo Fo1·moso, do Estado da Bahia
O Presidente ds.• República, usando da atribuição que lhe co:nf~re o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29' de jamiro de 1940 (Código de Minaso), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Félix Martins a
pesquisar quartzo numa área de cento e trinta e dois hects.res e oitenta e um
ares ( 132.81 ha) situada na Serra do Curral Frio, no distritO e município de
Campo Fornioso, ·do Estado da B.s.hia, e delimitada por um pentágono irregular tendo um vértice na nascent_e denominada Ôlho d'Água do Curral Frio, e
cujos lados, a parti:r dêsse vé;:ti.ce, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: novecentos' e ·trint8 e cinco metros (935 m) oitenta e sete
graus qua:renta minutos nordeste ( 87° ~-0' NE), novecentos e düzenove metros
(919 m) v~nte e sete graus dez minutos nordeste (27° 10' NE), mil quinhentos e trinta e três metros (.1.533 m) oita.nta e dois g1·aus noroeste (82° NW),
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seisCentos e quorenta e quatro metros (644 m) dezenove graus quarenta e
cinco minutos sudoeste (19° 45' SW), quinhentos e nov~nta e seh metros
(596 m). trinta e; nove''graus trinta e cinco minutos sudeste (39°-·35' SE).
Art. 2. 0 Esta autorização. é outorgada nos. têrmos estabelecidos no Código de Mine.·s.
Art 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que se;-á uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 1. 330,00),
e será transcrito no hvro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério Õ.El Agricultura.
Art

4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.,

Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1944, 123. 0 da l;.ndependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.376 -

DE ··16 DE AGÔSTO DE 1944

Aotoriza o cidadão brasileiro Anísio Correia de Lacerda a pesquisar mica e
associados no município de Resplendol', do Estado de Minas Ger?is
O Presideate de.• República, usando da atribuição que lhe conÍere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janéro de 1940 (_Código de I\(.linaa), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadã·o brasileiro Anisio Correia de Lacerda
a pesquisar mica .e associados numa área de quarenta e cinco hectares ( 45 ha)
situada no local denominado Vala Grande, no distrito e município de Resplen·
dor, do Estado de Minas Gerais ·e delimitada por um quadrilátero irregular
que tem um vértice a t.Tezentos' e quinze metros (315 m) no rumo magnéticu
dez graus nordeste (10° NE), d<õ! barra do córrego dos Storcks afluente do
córrego Vala Grande e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm os se'guintes comprimentoS e orientaç6es magnéticas: seiscentos metros (600 m)
três graus nordeste (3° NE), novecentos metros (900 m) oitenta ·e sete graus
noroeste (87° NW), seiscentos e setenta metros e oiteÍlta centímetros
(670.80 m) vinte e três graUs trinta e três minutos sudeste (23° 33' SE),
seiscentos metros (600 m) oitenta e sete graus sudeste (87° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outm·gada nos têrmos estabelecidos no Código de Mina•s.
Art. 3. 0 O título ds.• autorização de pesquis.s, que será uma vial autêntic::~
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
450,00), e será transcrito no livr-o próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogsm-se as disposições em contrário.

Rio de Jane!ro, 16 de agôsto de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETUt,-10 VARGAS.

Apolonio Sa.lles.
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DECRETO N. 0 16.377 -DE 16 DE AGÔSTO DE 1944
Autoriza o cidadão b.-asileim João Púr{j,er Sobrinho a pesquisar calcáreo no
município de Canta{j,alo, do Estado do Rio de Janeiro
'
O Presidente de..• República, usando da' atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra &., da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
20 de janeiro de 1940 (Código de Minas),: decreta:

Art. 1.0 Fica autoriz<'l.do o cidadão brasiiei<·o João Púrge1· Sobrinho a
pesquisar calcáreo numa área de vinte e um hectares e oit:mta 2res (21,80 ha),
situada no distrito de Eucli.delândia, municí.pic de Cantagalo, do Est:õ!do do Rio
de Janeiro, área essa dGlimitada por um octógono iiregular que tem um vér·
tice a' mil trezentos e cinqüenta metros ( 1. 350 m); no rumo magnético cinqüenta e três graus e vinte' minutos nordeste (53° 20' NE) da estação de Vila
Rio Negro da Thc Leopoldir1â Railway C. 0 I/cd. e cujos lados, a partir dêsse
vértice, tê~ os seguintes comprimeTitos e rumos' magnéticos: trezeritos e quarenta e oito metros (34-8 m), oitenta e nove grdUS e trinta minutos nordeste
(89° 30' NE); cento e setenta e cinco metros (175m), cinqüenta e oito graus
norde~te (58° NÉ); cento e sete metros e cinqüenta centím.etros (107,50 m),
sessenta e nove gn:ms sudeste (69° SE); .trezentos é cinqüenta metros (350m)~
vinte e dois graus nordeste (22° NE); quatrocentos e noventa metl"Os (490m),
oitenta e oito graus e trinta minutos rwroeste (8'2? 30' NW); setenta e sete
metros (77 rn), vinte e três gr<Jus c trinta minutos sudoeste (23° 30' SW);
duzentos -e qua:>enta metros (240 m), trinta e nove graus e trinta minutos
sudoeste (39° 30' SVV); cento e qu2.-·enta e dnco metros (145 .. n), dezoito
graus e trinta minutos sudoeste ( 18° 30' S\V) .
Art. 2. 0 Esta nutorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có·
Jigo de Minas,
' Art. 3. 0 O título dr1 autorização de pesquis:õ~, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), ·e será tr&nscrito no livro próprio da· Divisão de Fomqnto da Produção Mine!"al do Minis·
tério da Agricultura.
A:rt. 4.0 Revogam·se as disposições em contrári~.
Rio de Janeiro, 16 de a-gôsto de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N.0 16.378- DE 16 DE AGÔSTO DE 1944
Autoâza o cidadão brasileiro Nelson de Lemos Vilar a pesquisar cassiterita,
tantalita e ;:;.ssociados nos municípios de Prados e Rezende Costa, do
Estado de Minas Gerais.
O Presid(mte da República, usando dd atribuição que lhe confere o
art. 74, letra ·a, úa Constituição ~nos têrmos de ·Decreto·lei n. 0 1.985, de 29'
de janeiro Je 1940 (Código de Minas), decret<J:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nelson de,.Lemos Vilar a
pesquisar cassiterita, tantaJita e associados numa área de duzentos e treze
hectares (213 ha), situada nos distritos de Coroas e Rezende' Costa, municípios
de Prados e Rezende Costa, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
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por um polígono irregular que tem um vértice a dois mil quatrocentos e setenta
metros (2.470 m) no rumo magnético oitenta e oito graus cinqüenta minutos
sudeste (88°50' SE) da confluência do córrego Carioca com o ribeirão Santo
Antônio e cujos lados, a partir dêsse vértiçe, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil quatrocentos e vinte e cinco metros ( 1.425 m)
setenta e um graus trinta minutos sudeste (71°30' SE), mil quinhentos, e
quarenta e cinco metros ( 1. 545 m), trinta e seis graus trinta minutos nordeste
(36°30' NE), §etecentos metros: (700 m) setenta e sete graus cluinze minutos
sudoeste (77°15' SW), mil metros ( 1. 000 m) vinte e seis graus noroeste
(26° NW), seiscentos e oitenta 'metros .(680 m), cinqüenta e sete graus
trinta minutos nordeste (57°30' NE), tTezentos e quarenta metros 1 (340 m)
vinte e oito graus noroeste (28° NW), novecentos e oitenta metros (980 m)
cinqüenta e nove graus trinta minutos sudoeste ( 59°30' SW), seiscentos
e sessenta e cinco metros ( 655 m) dezenove graus trinta minutos sudes~
te (19°30' SE), quatrocentos e quarenta metros (440 m), sessenta e sete
graus trinta minutos sudoeste (67°30' SVV), oitocentos e vinte metros (820 m)
dezessete graus trinta minutos sudeste ( 17°30' SE), oitocentos metros (800 m)
oitenta e um graus quinze minutos sudoeste (81°15' SW).

Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabele,~tdos

no

Art. 3.0 O titulo' da autorização de pe:squisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cento e trinta cruzeiros (Cr$ 2, 130,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minerál
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de agôSto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N. 0

16.379-DE 16 DE AGÔSTO DE 1944

Autóriza o cidadão' brasileiro Gabriel Rabelo de Andrade a pesquisar minério
de zircônio no município de Aguas da Pratà, do Estado de São Paulo
O Presid~nte da República, usando da atribuição qUe lhe confere o
art. 74, letr:, a, ·da Constituição e nos têrmos de Decreto-lei n,0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadãd brasileiro Gabriel Rabelo de Andrade
a pesquisar minério de zi'rcônio em terrenos do imóvel denominado Fazenda
Chapadão, situado no distrito e município de Águas da Prata, do Estado de
São Paulo, em duas ( 2) áreas no total de setenta e seis hectares, -sessenta e
seis ares e cinqüenta centiares (76,6650 ha), e assim descritas: a primeira
(1.a) área com dezessete hectares, trinta e dois ares e cinqüenta centiares
(17,3250 ha) delimitada por um retângulo tendo um vértice à distância de
cento ·e sessenta e dois metros ( 162 m), no rumo magnético trinta e oito graus
Sudoeste (38° SW) da barra do córrego do Farreiral na margem esquerda do
córrego do Quartel Novo e os lados, que partem dêsse· vértice os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e cinqüenta metros (550 m),
Col. de Leis -
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cinqüenta e seis graus sudeste ( 56° SE) ; trezentos e quinze metros ( 315 m),
trinta e quatro graus sudoeste (34° SW). A segunda (2.a) área com cinqüe~ta
e nove hectares e trint<Í e quatr-o ares (59,34 ba), delimitada Por Um paralelogramo tendo um vértice à distância de trezentos e cinQ.üenta metros (350m),
no rumo magnético oitenta e quatro graus noroeste (84° NW) do ponto em
que o vale diVisor daS terras de João Rabelo e do concessionário encontra o

córrego do Chapadão, e os 1Bdos; que partem d.êsse vértice com os seguintes
comprimentos e rumos inagnéticos: oitocentos e sessenta metros (860, m),
oitenta e quatro graus noroeste ( 84° NW), e setecentos e trinta metros
(730 m), doze graUs sudeste (12° SE),

Art. 3.0 Esta autorização é ·outorgada nos
Código 'de Mt:.ias.

têrmos

estabelecidos r::.o

Art. 3.0 O titulo da autorização de· pesauisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e setenta ·cruz~iros (Cr$ 770,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral,
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

RevogarÍl-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1944, 123.0 da IndependênGia \e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16,380- DE 16

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Elpfdio Gonçalves da Costa a pesquisar cassiterit"a
e associados no mu..1icípio de São João del Rei, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da Repúblic<l, usandÕ dB. atribuição. que lhe confere o
art . .74, letra a, da ConstituiçãO e nos têrmos do Dzcreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro .Je J940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1,° Fica autorizado o cidadão brasileiro Elpídio Gonçalves da Costa
a pesquisar cassiterita e associados .r..uma área de duzentos e setenta e. um
hectares cinqüenta e seis ares e cinQüenta centiares (271,5650 ha), situada no
lugar denominado Faztmda da Barra, distrito de Cassiterita, thunicípio de São
'João del Rei, do Estado de Minas Gerais, <Íxea essa delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a duzentos e noventa e cinco metros (295 m) no
rumo magnético sessenta e sete graus trinta minutos sudoeste ( 67°30' SW)
do marco quilométrico cento e cinqüenta e um (Km 151) da Rêde Mineira
de Viação, no trecho João Pinheiro-Nazaré e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e oitenta e cinco
metros · (285 m), norte (N); setecentos e .sessenta metros ( 760 m), quarenta
graus quinze minutos nordeste ( 45°15' NE); quatrocentos e oitenta metros
( 4·80 m), setenta e oito graus trinta minutos nordeste (78°30' NE); duzentos
e vinte. metr-os (220 m), vinte e seis graus trinta minutos noroeste (26°30'
NW); quinhentos e cinqüenta e cinco metros (555 m), setenta .e um .graus
quarenta e cinco minutos noroeste (71°45' NW); quinhentos e cinqüenta
e dois metrbs (552 m), quarenia e quatro graus nordeste (44° NE); trezentos
metros (300 m), vinte e três graus trinta minutos noroeste (23°30' NW);
trezentos e qUinze metros (315 rn), dezessete graus trinta minutos no!-deste
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(17°30' NE), Seiscentos e dez metros (610 m), trinta e oito graus quinze
minutos nordeste '(38°15' NE); seiscentos e .vinte metros (620 m), oitenta e·
qUatro graus e' quarenta e cinco minutos nordeste (84°45' NE); mil quatrocentos e cinqüenta rri.etros ( 1. 450 m), seis graus quarenta e cinco minutos·
sudoeste (6°45' SW); setecentos metros (700 m), trinta e cinco graus quinze
minutos sudo~ste (35°15' SW); trezentos e dois metros (302m), vinte e oito
graus quarenta e cinco minutos sudeste (28°45' SE); quinhentos e tr&s metros
(503 m), qustorze graus trinta minutos sudoeste ( 14°30' SW); oitocentOs esetenta metros (870 m), cinqüenta e quatro graus trinta minutos sudoeste
(54°30' SW); duzentos e cinqüenta e cinco metros (255 m), norte (N);
quinhentos e quinze metros (515 m), oeste (W).
Art ..2.') Esta autorização é outorgada nos
Código. de Minas.

têrmos

estabelecidOs

no

Art. 3.0 C título da autodzação de pesquisa, que será uma via autênti<:a
dêste decreto, pagará a taxa. de dois mil setecentos e vinte crll;Zeiros ( Cr~
2. 720,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro~
dução Mineral do Ministério da- Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1944, 123.0 da 'Independência e 56.0 ·
da República
GeTULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO'N.O 16.381-DE

16. DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza O cidadão brasileiro Nelson de Lemos Vilar a pesquisar cassiterita, tatrtalita e associados -no município de Prados, do Estado de Minas Gerais

O -P:esid·cmte da República, usando da atribuição que lhe confere o
art 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica áutorizado o cidadão bras~leiro Nelson de Lemos Vilâr a
pesquisar. cassiterita, tantB.lita .e associados numa .área de cento e vinte e cinco
hectares ( 125 ha), situada no distrito de Coroas, município de Prados, do
Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono irregular que tem
um vértice a quatrocentos metros (400 m) D.o rumo magnético quarenta e
nove graus trinta minutos nordeste (49°30' NE) do ffiarco quilométrico número
cento e quinze (Km 115), do desvio de Mineração do Penedo S.A. na Rêde
Min8ira de Viação e cujos lados, a .partir dêsse vértice, têm os Seguintes comprimentos e .rumos magnéticos: novecentos e vinte e cinco metrôs (925 m) vinte
graUs trinta minutos sudeste (20°30' SE), duzentos metros (200 m) setenta
e quatro graus nordeste (74· 0 NE), duzentos e dezessete metros (217 m) zero
graus trinth minutos nordeste (0,30' NE), setecentos e cinqüenta metros
(750 m), cinqüenta e c;tuatro graus nordeste (54° NE),, quatrocentos metros
(400 m), cinqüenta e seis graus sudeste (56° SE), ll}il e sessenta e dois
m-etros (1.062 m), cinqüenta e seis graus quarenta e cinco minutos nordeste
(56°45' NE), trezentos e cinqüenta metros (350m), trinta e oito graus trinta
minutos noroeste -(38°30' NW), setecentos e cinqüenta metros (750 m)' oitenta
e dois graus noroeste (82° NW), duzentos e vinte e cinco metros (225 m),
sessenta e um graus sudoeSte (61° SW), seiscentos e vinte e cinco metros
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(625 m) onze graus sudoeste (11° SW), setece~tós e noventa e cinco metros
(795 m), oitenta graus sudoeste (80° SW), quatrocentos e vinte e cinco metros
(425 m), quatro graus trinta minutos nordeste (4°30' NE), cento e vinte
e cinco metros (125 m),-quarenta e cinco graus noroeste (45° NW), trezentos
metros (300m), quarenta e nove graus trinta minutos sudoeste (49°30' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidoS no
Cód1go .de Mina~.
Art. 3.0 O título da autorizaçi5.o de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa ele mil duzentos e cinqüenta crUzeiros (Cr$
1.250,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção lVIin_eral do Ministério da Agricultura.
.
Art. 4:-' Revogam-se as disposições em contrário.
Rici de Janeiro, 16 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16,382- DE 16

DE AGÔSTO DE 194<'~.-

Autoriza o cidadão bmsileiro Fioravante Padula a pesquisar mica e associados
no município de Espera Feliz., do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da "atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, d.o Constituição e n,os têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de .29
de ja."leiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Fioravante Padula a pesquisar mica e associados, em terrenos do imóvel denominado Sítio Montes
,Claros, situado no distrito e município· de Espera Feliz, do Estado ,de Minas
Gerais, numa área de dezenove hectares (19 ha), delimitada por um polí.gono
tendo um vértice a distância de mil cento e trinta. e cinco metros ( 1 . 135 m) ,
no rumo inagnético vinte- e oito graus noroeste ( 28° NW), da barra do Cór"'rego dos Pinheiros na margem direita do Rio Caparaó e os lados, a partir dêsse
vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e cinqüenta metros (450 m), quarenta e cinco graus sudoeste (45° SW); trezentOs
e cinqüenta metros (350 m), sessenta e seis graus e trinta minutos noroeste
(66°30' NW); trezentos e cinqüenta m8tros (350 m), quinze graus e trinta
minutos nordeste (15°30' NE); trezentos e dez metros (310m), oitenta e oito
graus sudeste (88° SE); dUzentos e setenta metros (270 m), cinqüenta e oito
graus sudeste ( 58° SE) .
A.rt. 2. · · Esta autorização é~ outorgada nos t&rmos estabelecidos no
Coàigo de Minas.
ArL 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
d&ste 'decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e, será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da AgricultUra.
Art. 4.0 Reyogam-se as disposições em contrário.·
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1944, ·123.0 da Independência. e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO 'N.0 16.383-DE 16 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nagib Abés Ganem a pesquisar quartzo e pedras
coradas no município de Novo Cruzeiro, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usa:Ódo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de 29
de janeiro Je 1940 (Código_ de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Nagib Abés Ganem a pesw
quiSar quartzo e ·pedras coradas no lugar denominado Papa-Mel, situado no
distrito de Itaipé, município de Novo Cruzeiro, do EstadO de Minas Gerais,
numa área de cem hectares (100 ha), delimitada por um quadrado tendo um
vértice à p.istância de duzentOs e vinte e cinco metros (225 m) no rumo magnético sessenta e_ um graus trinta minutos noroeste (61°30' NW) da barra do
córrego Papa-Mel na margem direita do Rio Marambaia, e os lados que partem
dêsse vértice, com o comprimento de mil metros ( 1. 000 m) e os rumos magnéticos quarenta e cinco graus e quarenta e cinco minutos sudeste ( 45°45' SE)
e quarenta e quatro graus e quinze minutos sudo.este (44°15' SW).
Art. 2.0 Est~- autorização é .outorgada noS têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização .de pe.sauisa, que será uma via autênti.ca
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e será transcrito
no livro próprio· da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário ,
Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Re~ública .
•
GETULIO VARGAS.

Apolo·nio Salles.

DECRETO N. 0 16.384 -

DE 17

DE AGÔSTO

DE 1944

Exclui do regime de liquidaçãO a firma Imobiliária Tiradentes Limitada e
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 e 7.0
<lo Decreto-lei n. 0 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.0, parágrafo
único, do Decreto-lei n.O 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica excluída do reg/me de liquidação a que foi submetida pelo
Deci;eto n.0 14. 952,. de 7 de março de 1944, a firma Imobiliária Tiradentes
Limitada, com sede na cidade de São Paulo, cessando as atribuições dos respectivos LiqUidantes,
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação'.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de
República.

Janeiro,~

17 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.
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D~CRETQ N.0 16.335-DE 17 DE AGÔSTO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Ubirajara Avelino a comprar pedras precioSE.s
O Piesidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~lei n.O 456, de 4
de junho de 1938, decx:eta :
Art. 1.° Fica autOrizado.o cidadão brasileiro Ubirajara Avelino, residente
nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têr:rríos dO Decreto~lei n. 0 466,
de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via· autêntica
do presente decreto.
Art. 2.0 :Êste decreto entr2rá em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N .0 16.385 -

DE

17 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão. brasileiro José Matias de Oliveira a comprar pedt·as
preciosas
O Presidente da República, usando ·da "atribuição que lhe confere o artigo
74, letra
da Constituição. e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 456, de 4 de
junho de 1938, decreta :

a,

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Matias de Oliveira,
residente em Poxoréu, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras oreCiosas
nos têrmos do. Decreto~ lei n.O 466, de 4 de junho de' 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art. 2.0 Êste decreto· entrará em vigor na data de sua publiCação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1944, 123.0 da Indepençlência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N . 0 16.387 -DE 17 DE AGÔSTO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Hugo .Carlos Arend a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe· confere o artigo 74, letra a, da Constituição, ,e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938,. decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Hugo Carlos Arend, residente em Carazinho, nO Estado do Rio Grande do' Sul; a comprar pedras pre-
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ciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autoriz~ção uma vi~ autêntica do presente Decreto.

Art. 2.0

:Í!ste Decreto entrará em vigor: ha data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em cont;árió.

Rio de Janeiro, 17 de- agôstc de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza .Costa.

DECRETO N. 0 16.388 -

DE

21 DE AGÔSTO DE 1944

Cria funções na Tabela Numérica O~diqária de Exttanumer:ário~mensalista da
Faculdade de Direito de Recife, do Ministério da Educação e Saúde
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigQ 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam criadas·, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da \Faculdade de Direito de Recife, uma função de auxiliar
de escrit6rio, referência X, e uma função de praticante de escritório, referência VI.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$, 14.400,00 (quatorze mil e quatrocent9s cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 ' - Pessoal, Consignação 11 - Pessoal Extranume;ário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Anexo n.0 15 Ministério
da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da República para 1944. ,
Art'; 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publi(ação.

Rio de Janeiro, 21 de' agôsto de 1944, 123.0 da lnd.ependência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.389 -

DE 21 DE AGÔSTO DE 1944

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Ex'tranumerário-mensalista
da Recebedoria do DiStrito Federal, do Ministério da Fazenda
O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decr~ta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Num~rica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Recebedoria do Distrito Federal, do1 Ministério da
Fazenda, quatorze funções de auxiliar de escritório, referência VIII.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na import&ncia de Cr$ 100,800,00 (cem mil e- oitocentos cruzeiros) anuais, correrá
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à conta da Verba 1 -

Pessoal, Consignação l i - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n.O 16 - Ministério da Fazenda, ·do
Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0 :Êste Decreto entrará em vigor na ,data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 21 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da R_epública.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.0 16.390 -

DE

2-1 .DE AGÔSTO DE 1944

Declara de utilidade pública, para desapropriação pela Companhia Siderúrgica
Nacional, uma faixa de terreno situada no Município de Barra Mansa,
Estado do' Rio de janeiro.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e de acôrdo com o art. 4.0 do Decreto~lei n.O 3. 002,
de 30 de janeiro de 1941, combinado com os aLts. 2.~, 3.0 e 5.0 , alinea i, do
Decreto-lei n. 0 3.365, de 21.de junho de 1941, decreta:
Artigo úriico. É deClarada de utilidade pública, para desapropriação
pela Companhia- Siderúrgica Nacional, a faixa de terreno necessária à construção. pela referida Companhia, de uffi ramal ferroviário com· a extemão de
5.140,00 m, ligando_ Barra Mansa -a Volta Redonda, a qual, situada no Município de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, está representada na planta
que, em três vias, com êste baixa, devidamente rubricada.

Rio'de Janeiro, 21 de ag8sto de 1944, 122.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO- N. 0 16.391-DE 21

DE

AGÔSTO DE 1944

Prorrof5EJ os prazos lixados para início e conclusão das obras e aparelhamento
do- pôrto de Caravelas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a~ da Constituição, e de acôrdo com o § 2.'? da cláusula V.II do
contrato de concessão do pôrto de Caravelas, assinado de conformidade com os
Decretos n.o.• 80, de 11 de março, e 400, de 31 de outubro de 1935, decreta:
Artigo único. Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 1946 e 31
de dezembro de 1948, respectivamente, os prazos fixados .na cláusula VII do
contrato acima referido, para início e conclusão das Obras e aparelhamento
do pôrto de Caravelas.
Rio de janeiro, 21 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência a 56.'
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 0 16.392 -

DE

377

22 DE AGÔSTÕ DE 1944

Concede à Companhia de Seguros Guarani- autorização para funcionar e aprova
seus estatutos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da· Cons'!:ituição, decreta :
Art. 1.0 Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros _dos ramos elem-entares, a que se refere o art. 40, n.0 1, do Decreto-lei
n.0 2. 063, de 7 de março de 1940, ::~. Companhia de Seguros Guarani, com sede
nesta cidade do Rio de J aneit:o, constituíd::. por escritura pública lavrada em
notas do tabelião do 13.0 Ofício desta Capital, a 30 de setembro de 1943, bem
como ficam aprOvados os estatutos adotados pelos subscritores do seu capital
e constantes da reíerida escritura, mediante as condições abaixo :
I -

Os estatutos são aprovados com as seguintes alterações :

a) no art. 13: alínea e, após as palavras "hipoteci's de im6veis", inter-

calem-se as seguintes "cheques e quitações de contas bancárias";
b) no art. 14 alínea d, acrescente-se no final "escrituras e documentos
de compra e venda e hipotecas de imóveis";
c) no art. 15. alínea f, acrescente-se "e não previsto na alíne2 e do art. 13
e na alínea d do art. 14";
d) no art ~.8 substituam-se as oalavras "ao fundo a que alude a alínea c"
pelas seguintes "a crédito da conta d~ lucros e perdas''.
II - As ::.~Iterações cor.signada~· na cláusula precedente .deverão ser aprovadas em assembléia geral extraordinária de acionJstas, d2r:tro do prazo de 60
(sessenta) dias, contados da publicação dêste decreto.

Art. 2.0 A sociedade ficará infegralmeP..te sujéita às leis e regulamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da~ autorização de que trata
o presente decreto.
Art. •3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de agôsto de 1944, 123. 0 da Independênda e 56.0
.da República.
GETULIO V P.RGAS.
Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.393 -

DE

22 DE AGÔSTO DE 1944

Concede à sociedE:.de anônima Tf.c Coca~Cola Export Sales Company, auto:rização pa.m funcionar na República

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima The Coca-Cola Export Sales. Company, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anomma The Coca-Cola Export
Sales Company, com sede na cidade de Wilmington, condado de New Castle,
Estado de Delaware, Estados Unidos da América, autorização para funcionar na República, com o capital 'de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de
cruzeiros) e com os estatutos que apresentou, mediante as cláusulas que -êste
acorÚpanham, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negó~ios do Trabalho,
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Indústria e Comércio, ficand.o a_ mesma sociedade obriÍ?;ada a cúmprir inte:..

gralmente al'i leis e regulamentos ~m. vigor, ou que.' veilham a vigorar, sôbre o
objeto da referida autorização,.
·
~944,

Rio de Janeiro, 22 de agôsto de

123.0 da Independência e 56.<'

da República.
GE'I'ÚLIO

VARGAS._

Alcx2ndre Marcondes Filho.
Cláusulas que acompanham o Decreto n.0 16, 393 desta data

I

The Coca-Cola Export Sales Company é ob:dgada a ter permanentemente um representante geral no Brasil, com plenos e ilimitados poderes
p2ra tratar e definitivamente resolver· as questões que se suscitarem, quer
com o Govêrno, que.r com partkula1·es, podendo ser demandado e receber
citação inicia~ pela Sociedade.

n
Todos os atos qne praticar no Brasil ficarão sujeitos Unicamente 2.s
respectivas leis e n'lgulamentos. e à jurisdição de. seus Tribunais judiçiát"ios
ou ·administrativos, sem que, em tempo aigum, possa a referida Sociedade
reclamar qualquer exceção, fundada em seús estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer · reclamação concernente à execução
das. obras ou serviços a que êles se referem.

III
A Companhia não poderá fazer a fabricação e comércio de drog·as e pre~
parados farmacêuticos, sem licença das autoridades Sanitárias, e depe:Uderá
igualmente de permissão e fiscalização do Serviço competente 4o MinistéJ,"io d5t Agricultuw quanto a ope.rações comerciais e industriais com bebidas
e beberagens às mesmas submetidas por lei. Fica vedado à Comp2nhia
explorar navios em navegação de cabotagem.

IV
Fica dependente de autorização do Govê.tno qualquer alteração que a
Sociedade tenha de fazer nos respectivos es:catutos.
Ser-lhe-á cassada a autoriz2ção para funcionar na República se infrin~
gir esta cláusula.

v

Fica entendido que a autorização é dada sem preJmzo do princípio de
achar-se a Sociedade sujeita às disposições de direito que regem ·as Sacie~·
dades Anônimas.

VI
A infração de qualquer das dáusuÍas para a qual não esteja cominada
pela ·esPedal será punida com a multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) a
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e, no caso de ieferência, com a cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam aS presentes
cláusulas.
Rio de Janeiro, 22 de agÔSto de 1944. -

Alexandre Z.1arcondes Filho.
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DEC~ETQ,N.O 16.394-:-DE 22 DE AGÔSTO DE 1944
Aprova os estatutOs da The Motor Union Insurance Company Limited

O Presidente_ da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, datConstituição, ·decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados os estatutos da Tl)e Motor Union Insurance
Company Limited, com sede em Londres, Inglaterra, autorizada a operar em
seguros de automóveis, contra fogo e riscos marítimos, pelo Decreto n. 0 13.322,
de 11 de dezembro de 1918, retificado pelo de n.O 13.449, de 29 de janeiro
de 1919, conforme foram adotados pela assembléia geral extraordinária de
acionistas, nializada a 23 'de junhc de 1932-.
Art. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigéntes, ou que vierem a vigorar, sôbre ·o objeto da autmização a que
alude o presente decreto.

Art. 3.0

Revog<:~m-se

as disPOsições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO t'L 0 16.395 -

DE

22 DE AGÔSTO DE 1944

Concede à sociedade anônima Parke, Davis and Company autorização para
continuar a funciona1· na Repáblic'rl

O Presidente da República, atendendo ~o que requereu s• ~ociedade
anônima Parke, Davis and C:::>mpany, com sede em Wilmington, Delaware,
Estados Unidos da América, êrutorizsda a funcionar na República pelo De~
ereto n. 0 16.756, de 31 de dezembro de 1934, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade anônima Parke, Davis and Com~
pany autorização p·@ri continuar 'a funcionar, com a nova denominação de
Parke Davis Inter~American Corporation, de' acôrdo com a resolução da sua
diretoria e dos seus acionistas, e com o Certificsodo da Modifica-ção do seu
Certificado de Incorporação, arquivado na Secretaria de Estado do Estado
de Delaware, a 15 de fevereiro de 1944, ficando a mesma sociedade abri~
gada a cumprir int~egralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar sôbre o objeto da referida autorizG.ção.
Rio ·de J@neiro, 22 de agôstd de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Fillw.
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DECRETO N.O 16.396

-DE

EXECUT~VO

22

DE AGÔSTO DE

1944

A1JroVa novos ·estatutos da Atalaia Companhia de Seguros contra Acidentes
do Trabalho,
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art, 1.° Ficam aprov~dos os novos estatutos da Atalaia Companhia de
Seguros contra Acidentes do Trab31ho, com sede na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, autorizada a operar em seguros e resseguros contra acidentes do
trabalho pelo Decreto n. 0 3.349, de 1 de dezembrà de 1938, conforme foram
adotados pela assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 22 de
novembro de 1943.
Art. 2.0 A soci8dade continuará integratmerite sujeita às leis e regula·
mentos vigentcis, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorizaçãc' a
que alude o prese:nte decreto.
Art. 3.0

Revogam·se a!;l disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de agôsto de 1944, 123.0' da Indopendência e 56.0
cla República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre lW:arcoil'des Filho.

DECRETO N. 0 16.397- DE 22

DE

AGÔSTO

DE

.1944

Aprova alterações introduzidas nos estatutos áa Companhia Su~ Brasil de
Seguros Terrestres e Marítimos, hem como seu aumento de capital
O Presidente da República, usendo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art: 1.0 Ficam aprovades as alterações introduzidas nos estatutos da
Companhia Sul Brasil de Seguros Terrestres e Marítimos, com sede na cidade
de Pôrto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, autorizada pelo
Decreto n.O 7 .825, de 20 de janeiro de 1910, a operar em seguros e resseguros
dos ramos atualmente denominados, eleÍnentat"es a que se refere ;:~ art. 40, n. 0 1,
do Decreto·lei n. 0 2. 063, de 7 de março de 1940, conforme deliberação das
assembléias gerais extraordinárias de acionistas, realizadas a 11 de novembro
de 1942 e a 29 de janeiro de 1943, inclusive o aumento do capital social de
Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) para Cr$
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiroS), resolvido pelas referidas assembléias.
Art. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regula~
mentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que
alude o, presente decre,to.

P....rt. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de agôsto de 1944, 123.0 da .Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0 16.398 -

DE

38!

22 DE AGÔSTO DE 1944

1
Concede à companhia de Seguros Riachuelo autorização para funcionar
aprova, com modificação, os seus estatutos.
O Senhor Presidente da Reipública, usando da atribuição que lhe
fere o art, 74, letra a, d~ Con.stituição, decreta :

c
con~

Art. 1.° Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e resse~
guros dos ramos elementares, a que se refere o art. 40, n. 0 1, do Decretolei n.O 2. 063, de 7 de· março de 1940, a Companhia de Seguros Riachuelo,
com s~de nesta cidade do Rio de Janeiro, constituída pela escritura pública
lavrada em notas do Tabelião do 8.0 Ofício desta ci'dade, a 7 de janeiro de
1944, bem como ficam aprovados os estatutos adotados pelos subscritores do
seu capital, e constantes da referida escritura, mediante as condições âbaixo :
I Os estatutos são aprovados com substituição da parte final da
alínea d dq art. 15 "ou por um diretor e um procurador, ou por dois procuradores". pelo seguinte "sendo~ lhes facultado, nos limites de suas atribuições,
constituir,· em nome da sociedade, procuradores, especificados no instrumento
de mandato os atos e operações que pode<ão praticar".
li A alteração consignada na cláusuÍa précedente deverá ser aprovada em assembléia, geral de acionistas, dentro do p!'azo de 60 (sessenta)
dias, contados da públicação dêste decreto.
Art. 2.0 A sociedade ficará. integralmente sujeita às le'is e regulamentos
vigentes, ou que- vierem a vigorar, sôbre o objEJ:tO da autorização de ·que
trata o presente decreto.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de agôsto de 1944, 123.0 ; da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 16.399 ~ DE 22 DE AGÔSTO DE 1944

Declara .a utilida.de pública dos imóveis necessários à ampliação da Escola
Técnica de Curitiba~ no Estado do Paraná
O Presidente da Repúblic~, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o art, 6.0 do Decreto-lei
n.O- 3 .365, de 21 de junho de 194·1, decreta:
Art. 1.0 É declarada a utilidade pÚblica dos imóveis compreendidos
entre à ma Marechal Floriano Peixo.to, avenida Silva Jardim; rua Desembargador ·westfalen e avenida Sete de Sétembro, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, necessários à ampliação da Escola Técnica de Curitiba.
Parág<afo único. Não se compreende na declaração· dêste DBcreto
a área pertencente ao Estado do Paraná, fronteira à rua Desembargador
Westfalen, avenida Sete de Setembro e rua Marechal Floriano Peixoto,
compreendendo 8. 736,57 m2.
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Art'. 2.0 Os imóveis a' que se refere o artigo anterior têm a forma
e as dimensões descritas na planta orgànizada, na escala de 1:500, pela Diretoria do' Domínio da União, e constante do processo n.0 35.668:.44, do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçãc.
Rio de Janeiro, 22 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência
da Rapúblka.

F.!

56.0

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.400 -

DE

22

DE AGôsTo DE

1944

Concede subvenção à Sociedade Médica de Combate ao Cancer no Rio
Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra· a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2.0 do
Decreto-lei n.0 4. 975, de 19 de novembro -de 1942, decreta:
Art. 1.° Fica concedida, no corrente ano, à S,ociedade Médica de Combate ao Cancer no Rio Grande do Sul a subvenção de Cr$ 75.000,00 (setenta e
cinco mi. cruzeiros), correndo 'a despeSa por conta da Verba 3 - Serviços
e Encargos, consignação I - Diversos, subconsignação 06 -:- Auxílios, contribuições e subvenções, inciso 03 ---:- Subvenç\)es, ,item 28 - Conselho Nadonal
do Serviço Social, alínea a pagamento das subvenções concedidas de
conformidade· com a legislaçãO em. vigor, anexo 15, art. 3.0 do Decreto-lei
n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo, Capanema.

DECRETO N. 0 16.401 - D E 22 DE AGÔSTO DE 1944
Declara a utilidade pÚblica da área que especifica
O Presidente da República, usando da atribuição. que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta~
Art. 1.° Fica declarada a utilidade pública dos terrenos e imóveis compreendidos entre às ruas Machado de Assis, Arlindo Nogueira, Monsenhor
Lopes
Quintino Bocaiuva, na cidade de TereZina, capital do Estado do
Piauí, para ampliação das instalações da Escola Industrial de Terezina.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

e

Rio de Janeiro, 22 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N.0 16.402 -

DE

22

DE

AGÔSTO

DE

1944

Cria funcão na Tabela. Numérica OrdináriEJ de Extranumerário-mensalista
do ·s~rviço de Assistência a JlJenores, do ZVIinistério da justiça e. Negócios
Interiores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar...
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art.

Fica ériada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranume-

1.°

rário~mensalista

,do Serviço de Assistência a Menores, do M·inistério da Justiça e Negócios Interiores, uma função de professor auxiliar, referência VI.
Art. 2.0 'A despesa com a· execução do disposto neste Decreto, na impo_rtância de Cr$ 6. 000,00 (seis mil cruzeiros) anuàis,, correrá à conta da
Verba 1 -~ Pessoal,. Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação OS Mensalistas, Anexo n. 0 18 Ministério da Justiça e Negócios
InterioreL, do Orçamento Geral da República para 1944.

Art. 3. 0

Êste Decreto entra~á em vigor na data de sua publicação.

'Rio de Janeiro, 22 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcpndes Filho.

DECRETO N. o 16.403 ----

DE

23 DE AGÔSTO DE 1944

Altera o Regimento do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais,
aprovado pelo Decreto n. 0 14 .43~, de 31 de dezembro de 1943
O Presidente da República> usando da atribuição que lhe con~ere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Passa a ser a se~inte a redação da Seção V do Regimento do
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, ~aprovado pelo Decreto
n.0 14.432, de 31 de dezembro de 1943:
"Seção V"
"Art. 30.

Os D. F. çompreendem:

Seção de Fiscalização ( S . F, )
Turma de Administração (T .A.)
'"Art. 31.

Às S. F. compete:

I preceder a observação sôbre o regime da costa, portos e_
vias dágua, apresentando, anualmente, as respectivas plantas e síntese dàs observações;
'
II. - fazer observações regulares de marés, ventos, temperatura
e pressão da atmosfera;
IH - fazer observações regulares sôbre vagas, temperatur,a e
salinidade da água do mar e teor deis maté"rias sólidas em suspen~
são nas águas dos portos e das vias dágua;
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IV - fazer observações regulares sôbre condições de visibilidade da atmosfera;
' V organizar e enviar aos órgãos competentes um mostruário de rochas, recifes, areias de dunas e de bancos e outros materiais
de constituição geográfica local;
VI - ampliar os estudos hidrográficos nos portos e vias dágua
a seu cargo, apresentando, .anualmente, trabalhos realizados de acôrdo com os recursos e-xistentes;
VII - zelar pela conservação da aparelhagem e do instrumental
técnico, pertencentes ao Departamento ou que esti;verem a seu cargo,
devolvendo-os à Região de Aparelhagem ·correspondente, desde que
estejam sem aplicação;
VI!I - zelar pela conservação da costa, dos portos e das vias
dágua a seu cargo para que se mantenham em coridições de navew
gabilidade,
IX - zelar pela fiel· observância da legislação pprtuária, no
que respeita às suas finalidades;
X - impedir o lançamento, nos portos e vias dágua sob sul!!
jurisdição, de cinzas, óleos, entulhos ou quaisquer materi~is que prejudiquem a fauna, a conservação ou o asseio, providenciando para
que os responsáveis façam a necessária coleta e transporte para lugar
conveniente;
XI - impedir depósitos em cais ou praias de· desembarque, quando dificultarem o livre trânsito;
XII - fiscalizar ou executar a construcão de quaisquer obras
de melhoramento ou de ampliação dos portos~ e das vias dágua;
XIII - embargar a execução de cais, pontes, rampas, aterros
e outras -quaisquer obras públicas ou particulares, nos portos ou vias
dágua sob a sua jurisdição. quando prejudiciais;
XIV - zelar pela conservação de tôdas a·s obras, aparelhagem
e instalações dos portos e vias dáiua sob sua jurisdição;
XV - fiscalizar a exploração dos portos e vias dágua a seu car·
go, acompanhando a execução dos ·serviços e a aplicação das tarifa~
estabelecidas;
XVI - remeter, mensalmente, à D. P. O. um relato resumido
dos serviços a seu cargo e uma demonstração das despesas efetuadas,
fornecendo-lhe os elementos necessários para determinar os preços
unitários, custo total dos serviços e conhecer o andamento das obras,
"Art. 32.

Às T: A. compete:

promover as medidas preliminares necessárias ,à administração de;
pessoal, material, orçamento e comunic~ões, a cargo do S.A. do
D. N. P. R. C. com o qual deverão funcionar perfeitamente articuladas, observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo
mesmo.
Art. 2.0
gimento:

Passa a ser a seguinte a

redaç~o

da Seção VI do· mesmo Re-

úSeção VI"
:'Art. 33.

Às R. N . .A. e R. S. A. compreendem:

Seção de Aparelhagem (S .Ap.)
Turma de Administração (T .A.)
"Art. 34.

Às S. Ap. compete:

I entender·se diretamente com as Divisões e Distritos de
Fiscalização para o bom andamento dos serviços a seu cargo;
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II
manter um fichário com o registro de todo o instrumental
técnica e apo.•re1hagem- flutua!).te e terrestre a seu cargci, especificando: natureza, local €01 que se· encontram, eficiência, caracter:í.sticos, estado de conser<õ-<Vção, valor atual e todo sos d.em2.is elemen·
tos indispensáveis à sua pe:t·fE.ita id.en'!:ific~ção e situação;
III - fazei" a arrecadação ou providenciar s6bre a dis-tribuição
de instrumental técnico e aps.relhagem aos D.F. de ac&rdo com as
instruções· que ;:eceber dl:>' D. P. O.;
IV propor a repf:lração, substituição, baixa ou aquisição do
in'ltrumental técnico e apaTelhagem, organizando, no caso de reps~
ração, as respectiva>s especificações e orça-:menfo, e justificando minudosamente as bab:f'.ls; .
V promover á reparação de aparelhos e embarcações do
D. N. P. R. C., quando devidament-e autoriza-da;
VI organizar, aparelher e manter em funcionamento as ofi·
cinas dia reparação;
V!I - zelar pela conservação e g:.12rdê! de todo o instrl.tmentaJ
técnico e aparelhamento sob sua guarda ou jurisd:içãà;
VIII - fiscnlizar a conserv~ção do instrumental técnico e apa'J'e~
lha::nento entregues aos Distritos localizados na zona de sua jurisdição;
IX . - apresentar, até 31 de janeiro de cada ano, mapas discdmins_tivos de tôda:s z•s aquisições, baixas, substituições ou reparações fel.ts•s no inst:rument2l técnico e aparelhngem durante o ano
ante!'":ior, a·lém do mapa constitutivo do inventário geral;
X fisc:o:tlízar o estabelecimento e a explo.-açi:i.o ·de estaleiros
e oficinas ele repáros e de construção naval, que gozem de favores
do Govê:rno.
"Art. 35. Às T. A. compete promover as medidas preli~
minares necessárias à administração do pesso~l, material, orça-mento
e comunksções a cmgo do S.A. do D.N.P.R.C. com o quál deverão funcionar perfeitamente articuladas, obsen•ando aos normas e
métodos de trab<:i;ho prescritos pelo mesmo.
A!i:>. 3.0 O atual artigo 34 do mesmo Regimento, que passa a ter
número 38, fica assim redigido:

tJ

''Art. 38. Aos chefes de Seção e de Turma incumbe:

I II -

dirigir, coordens'l" e fiscaliz2r a execução dos trabalhos;
baix01r instruções para a orientação dos trabalhos res-

pectivos;

III ~ Inspecionar serviços e atividades ofici&is e particulare:~
relacionadas com a. Seção, ou a Turma quando assim o determinar
a s•t:toridade superior;
IV prepor ao respectivo Diretor ou Chefe as providências
administrativas, que forem necessá:ris._s à boa marCha dos serviços,
e que pão couberem na sua s..lçada, bem como as de ordem técnica
que lhe pç,.reçam convir à eficiência dos mesmos;
V responder, por intermédio do chefe imediato, às consultas
feitas sôbre assuntos que se reládonem com as· atividades da Seção;
VI ~ exercer quaisquer atribuições determinadas pelo chefe
imedir,to;
VII contribuir para as publicações do D. N. P. R. C. com
trabalhos qu8 expressem os resultados de suas atividades;
Col. de Leis -

Vol. VI

F. 25

._.vros
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VIII elegi ar e impor penas disciplinares,' de advertSnda e
rep:<ee'nsão ao pessoal que lhe fôr subordinado e represent~r ao Chefe
im.xii<J~:o, quando a penalidade não fôr de sua alçadZ~;
IX - organizar a escala de féúas dos servidores de SU<} Seção,
sub~etendo~e: à nprovação do chefe imedis-to;
X - e:;::pedir boleti:1s de merecimento;
XI - apresentar, meusa!mente, ao chefe irri.ed.:i.ato um boletim
e, anualmente, um relatório circunsta-nciado dos trélbalho:> :i'eulízados.

''iht. 4.0 Os atuais artigoG 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44 e 45 do Regimento mencionado passayão a ter, respectivamente, os números 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49".
Art. 5. 0 Êste Decreto entrmá e.11 vigor na data de sua• publicação, revog:::·:.!.as as disposições em ccntrário.
F:. lo de Js.r;.eiro, 23 de 3gÔsto de 1944, 123.0 da
Repúbli:':a.

IndependênciS~

e. 56.0 da

GETULIO VARGAS.

]ofw de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.404'
Anula o Decreto n. 0
O

DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

10.3'J4., de

1 de setembro de

19·1-2

Pmsidente da República, usando da atribuição qu.e )he confere o

art. 74, letra·;:;., ds., Con9tituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mins.•s), decreta:
Art. 1.° Fica
quatw (10. 374),
dois ( 1942), quê
peequi.s2r mica e
l':lin~s Gerais.

anulado o Decreto número dez mil trezentos e setenta e
de um (1) de setembro de mil novecentos e qus•renta ·e
autorizou o cidadão b:-:o:sileiro Foitunato AlVes Pereira a
associados no município de. Abre CE.tnpo, do Estado de

Art, 2.0 Revogari'l.-se as dispo!iições em contrário.
Rio de Jnneiro, 23 de a2;ôsto de 1944, 123.0 da Independêncb e 56.0 dá
República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaiZes.

DECRETO N. 0 16.405 ~ DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

Declm·a sem efeito o Decmto n.0 13.615, de 21 de outubro de 1943
O Presidente da Repúblic"''• usando da atribuição que lh2 ccnfere o
art. 'i'4·, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decret81:
Art. 1.° Fi:::a declarada sem efeito a smtorização conferida ao cidz.dão
brasileiro Mário Toledo de Morais pelo decréto número treze mil seiscentos e
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quir!ze (13.615), de vinte e um (21) de 'OUtubro de mil novecentos e qua~
;:enta e tr~s ( 1943), para pesquis<>:r c8.ulim, argi.la 0 associados em terrenos
situidos no mUnicípio de Ubaaba, do Estado de Minas Gerais.
Art. 2. 0

Revog2,m~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de s.<gÔsto de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0 da
:República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio de Sa.lles.

DECRETO N. 0 16.406 - D E 23 DE AGÔSTO ·DE 1944
Declara. sem efeito o Dec:eto n.0 13.364 de 9 de setembro de 1943
O Presidente da República, ~sando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos tênnos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Mário Toledo de I'.J!onlis pelo'"""Decreto número treze mil" trezentos
e sessenta e quatro (13. 364) de nove (9) cle setembro de 194·3 para pesquisar argila, caulim e associados em terrenos situados no município de Uberaba, do Estado ele lv1in2.s Gerais.
Art. 2. 0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de a~ôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 16.407 -

DE

23

DE

AGÔSTO

DE

1944 ,

DeclaTa sem efeito o Decreto n.0 13.650 de 22 de outt:bro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que, lhe confere o artigo 74·, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.o 1. 985, de 29
de jG.neiro de 1940 (Cód.ir;o de Minas), decreta:
A:rt. 1.° Fie::~ decl8.mda sem efeito a autorizsção conferida ao cicladão
b1·asile'iro Oton Alves B'"rcelos Cor;reia pelo Decreto número treze mil seiscentos e cinqüenta (13.650) cle vinte e dois (22) de outubro de mil novecentos e quarenta e três ( 1943), para pesquisar argila, caulim e assod.ados em
teri-enos situados no murücípio de Uberaba) do Estado de 'Minas Gerais.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário;
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 19L!-4, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonz'o Sa.lles ·~
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DECRETO N. 0 16.408----' DE 23 DE AGÔSTO DE 1944
Declara sem efeito o Decreto n.0 14.010 de 17 de novembro de 1943
O Presidente da RepúbHca, usando da ntdbuição qUe lhe confere o ar~
_tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.98~, de 29
de ja.ueiro de 1940 .(Código de r-Jliiías), decreta:
Art. 1.° Fica declârada sem efeito· a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Albert Vv' allace Murray pelo- Decreto número quatorze mil e dez
(14.010) de dezessete (17) de novembro de mil novecentos e quarenta e
tTês ( 1943), para pesquisar caulirn, argilà e associa,dos em terrenos situados
no município de Uberaba, do Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 l~evogam-Se as disposições em contrário.'
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.

DECRETO N. 0 16,409 -

DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

Concede à BerliJto Zabeu & Irmãos Limitada, autorização para funcionar
como emprês;:: de mineràgão
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, btra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretz.•:
Art. 1.0 E' concedida a Berlino Zabeu & Irmãos Limitada - sociedade
por quotas de responsabilidacle limi,tada, com sede na cidade de São Pç,ulo,
do Estalo de S5o Poulo, autod,;ação pma funcionar como emprêsa de mihen;·ção de acôrdo com o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 , do Decreto-lei n. 0 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade
obrigada a• cumprir integ>e.lmente as leis e regulamentos em vigor ou que
vierem o.• vigora; sôbl-e o objeto da referi.de autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições e:n contrário.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da

Repúb~.ico:.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N.0

16.4~0-DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

Renova o Decreto n. 0 8.156, de 3 de novembro de 1941
O Pres1dente da República, usando d'.l atribuição que lhe confere o
art. 74, letra <...-. da Constituição e nos têrmos de Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro. dl:: 1940 (Código de r-.'Hnas), dec:-e.ta:

Art. 1.0 Fica renovado o decreto número oito mil cento e cinqüenta e
seis (8.156) de três. (3) de novembro de mil novecentos e quarenta e um
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( 1941), que autorizou a Companhia Carbonífera Brasil Ltda. a pesquisar carvão
mineral numa área de vinte e nove hectares e noventa e nove ares (29.99 ha),
delimitada por um triângulo mistilineo, constituído pelo lote número setenta
e um ( 71) da Estrada Cresciuma-Coçal; distrito e município de CreSduma,
do Estado de Santa Cata:rina.

Art. 2.0 O título a que alude a presente renovação de decreto, ÍÍCará
sujeito ao p:o~gamento da imp9:rtância de trezentos cruzeiros ,(Cr$ 300,00) e
correspondente à taxa mínima prevista pelo· art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrári~.

Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 16.411-DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Mário Cussetari a lavrar jazida de calcát·eo no
mmncf.pio . de Pamníba, do Estado de SE.o Paulo
O Presi0ente da República, usando d.8. atribuição que lhe confEite o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrJYtos de Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizz.do o cidadão brasileiro Mário Cassetari a lavrar
jazida de calcáren em terrenos do sítio Cocupé, no município de Santana do
Parna!ba, do Est8.do de São Pauk• numn área de vinte e quatro hectares
(24 ha), definida por· um retângulo que tem um v-értice comcidindo com o
marco de concreto cravado em urn espigão divisor dos terrenos do referido sítiO
e da Companhia Brasileira de Cimento Portland, a esquerda de uma porteira
da estrada municipal de Água Fria 1 para Porunduva e cujos lados divergentes
dêsse vértice têm os seguintes comp"-:imentos e orientações: .seiscentos metros
(600 m), oiümta e sete graus e trinta·minutos sudoeste· (87°30' SW) e quatrocentos met!·os (400 m), dois graus trinta minutos noroeste (2°30' N\V). Esta
autorização é outorgada m;diante as conàiçCes constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos arts, 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes ·e de outras const<J.ntes do mesmo Códi'go, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
EStado e ao Município, em cumprimento do disposto do. art. 68 do Código de
Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de h:vra será declarad;:1 caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do .Código de Minas.
Art, 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 4·0 do Código de
Minas.
sub~solo
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Art. 5.0 O concessionário da auto-;ização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da P>odução Mineral e goznrá dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste dect·eto, que será
transcrito no livro p1·6prio da Divisão de Fomento da Produção' Mineral do
Ministério d2 Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(CrS 6CD,OO).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Ir.dependêncb e 56.'>
da República.
GETULIO VARGAS.

Apoloni.o Sal!es.

DECRETO N.0 16.412-DE 23

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Pereira. de Almeida a pesquisar galena,
pirita, blend:., argirita e associados no município de Ante;"lor Navarro,
Estado da Paraíba.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74·, let;-a a, de Constituição e nos têrmos de Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
d~ janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Pereira de Almeida
a pesqt!Ísar g8lcns., pirita, blenda, argirita e associados em terrerios do imóvel
denominado" Cajé, no distrito de Canaã, munidpio de Antenor Navarro, ·do
Estado da Paraíba, numa área de cinqüenta e dois hecteres (52 ha), delimitada
por um retângulo tendo um vértice à distância de quatrocentos e oitenta e
cinco metros (485 m), no rumo dezessete graus noroeste (17° NVJ) da confluência do córrego Serra no dacho Cajé e os lados que partem dêsse vértke
os seguintes comprimentos e rumos: seiscentos e cinqüenta metros (650 m),
setenta graus sudeste (70° SE); oitocentos metros (800 m), vinte graus sudoeste (20° SW).
Art, 2. J Esta
CLd1gv de Minas.

autoriznçâo é outorgada nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.° C títtl1o da autorização de pe3quisa, que se1·á uma via aut&ntka
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e vinte cruzeiros (Cr$ 5.20,00)
6 será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agj:icultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 194.4, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúblü:a.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 16.413 -DE 23

DE AGÔSTO .DE

1944

Autoriza o cidadão bwsilciro Jorge de Mello Feijó a pesquisar quartzo e associados no município de Diamantina, do Estado de l!-tinas Gerais
O Presidente da República, usando da ::~tribuição que lhe confere o
art. 74, btra a:, .d2 Constituição e nos têrrnos dr: Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de jrmeiro d~ 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jorge de Mello Feijó a
pe&qt"!i.sr.r qnutzo e asSociados em terr-enos situados na Fazenda da Forquilha1
no lu~ar denominüdo Chave, distrito de Conselheiro Mata, município de Diamantin<l, do Esta.do de Minas Gerais, numa área de cinqi.i.eJ?.ta hectares (50 ha),
delimitacl8 por um pE~:-aleJog:·amo tendo um d.os vértices situado à distância de
vinte metros (20 m} rumo magnético dez graus noroeste (10° NW) do marco
quilométrico novecento3 G cinqüent3 e cinco (Krn 955) do ramal dE> Diamantina
da Estrada do Ferro Central do Brasil e cujos lados converbentes no vértice
considerado e a partir do mesmo têm os seguintes comprimentus e rumos magnéticos: mil metro~ (1.000 m) vinte gnms sud.oeste (20° SW), seiscentos
e vinte metros (620 m) trinta e quatro graus noroeste (34° NW).
Art. 2.V Esta
C5digo de Il.!i:in;:.s.

autorização

é outorgada. nos têrmos Gstnbelecidos !lo

Art. 3.0 O título da autorização de pe~quisa, que será uma via autêntica
decreto, pagar2 a taxa à.e quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
d~ste

Art.. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de janeiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.0
dq República.
GETULIO VARGAS.

Apolo.ru"o

Se.lles.

DECRE1'0 N. 0 16.414- DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brssilciro Pedro M. AJilanez e lavrar jazida de car,rão mineral no município de Vrussmlga, do Estado de Santa Catadna
O Presidente da República, usando d.~ atribuição que lhe confere G
art. 74, letra .s. da Constituição e nos têrmos d<.. Deci"eto-lei n. 0 1. 985, de 29
d2 janeiro de 194·0 (Código de Minas), der:rer.a:
Art. 1.° Fica autoriz<O'.do o cidadão brasi.leii"o Pedro M. Mila.nez a lavrar
jazida de cs.rvão mineral em terrer'!.os do lote colonial número vinte" e nove (29),
da Primeira Linha CocsJ, situada no município de Urussanga de Estado de
Sz.nta Catarina, numa· área de trinta hectares e vintz e cinco ares (30,25 ha),
co:r.front2.ndo ao Norte (N) com o lo"!;e número dezesseis (16), a Leste {E)
com o de !1Úmero vinte e oi.to (28) ambos da referida linha, :::-o Sul (S) com
o de rúmero qum·enta (Ll·O) da Segunda Linha Cocal, e a Oeste (W) com os de
números cinco (5). seis (6), sete (7) e oito {8) da Linha Patúm&:lio. Esta
autorização é outorgada medie.nte as condições constantes do parágrafo único
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do art. 28 do Código de Minas e dos arfs. 32, 33, 34' e suas alineas, além das
seguintes e de outras constantes d0 mesmo Código, não expressamente men..:.
ctonadas neste- decreto.

Art. 2.0

O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos

cofres públicos, n'a forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Munidpio, em cump::imcnto do dispos~o do art. 68 do Código de

Minas.
Art. 3.0

Se o concessionár;o da ad:orização não cumprir q'ualquer das

obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos· 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propried2des vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
l.lUb--solo para os fins da lavra, na forma dos· arts. 39 e 40 do Código de
Minas.

Art. 5.0 O concessionano da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producão 1\iineral e gozará dos favores discriminados :10
art. 71 do mesmo Código~
A1·t. 6.0 A autodzaç~o de lavra terá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento. da Piodução Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pa.gamento da taxa d~ seiscentos cruzeiros
(C.6 600,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.415 -;--DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza os cidada.os brasileiros Raul Teixeira da Costa e Francisco de Paula
éastro a pesquisar minério de ouro e ascciados no município de Cacté,
do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição -que lhe confere o
art. '74. leiTa <:., G.a Constituição e nos têrmos do D'ec;e'to-lei n. 0 1.985, de. 29
de janeiro Ce 1940 (Código de jMinas), decrete.:

Art. 1.° Ficam autorizf:dos cs cid~dãos brasileiros Raul Teixeira da Costa
e Francisco de Paula Castro a pesquisar minério
ouro e associados no. lugar
denominado Carrancas, situado no distrito e município de Caeté, do Estado de
lVlin~s Gerais, numa área de cinqüenta e três hectm·es oitenta e dois ares e
quarenta ceriti.ares (53,8240 ha), delimitada por um retângulo tendo um
vértice à dist--ância de seiscentos e três metros e vinte centímetros (603,20 m),
no rumo magnético setenta e oito graus noroeste ( 78° NV!) da confluência dos
córregos do Batata e da Biquinha e os lados que partem dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil cento e sessenta metros
( 1. 160 m), quarenta e oito graus sudeste ( 48°' SE); quatrocentos e sess~nta
e quatro metms ( 464 m) quarenta e dois graus sudoeste ( 42° SVV) .

de

Art. 2.0 E;st2
C6digu de Mmat..

auto~zação

é outorgada nos têrmos estabelecidos no
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Art, 3.0 O tÍ'culo da àutorização de .pesqu1sa, que será uma via autêúticn
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 540,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
'Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944; 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.416-DE 23 DE AGÔSTO DE 1944
Autoriza os cidadãos brasileiros AtJtero D1.uute da Fonser-...,a e Cor;stante Vivas a
pesquisar' á&aas mM,inhas c associados, no município de Mimoso do Sul, do
Estado do Espírito Santo.

O PresiJ2nte da República, usando d.3. atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a. da Constituição e nos têrmos de Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de E,.C,Q (Código de Minas), dec:reta:
A;:t.' 1.° Fic'am autorizados os cidadãos brasileiros Antero Duarte da
Fonseca e Constai!te Vivas a pesquisar águas mridnhas e associados numa área
db quarenta hectares dezessete ares e oitenta e seis centiares (4-0,1786 'ba),
situada nas Fmenda:> Concórdia e Harmonia, distrito de São Pedro de Itabapoana, município dB Min:Íoso do Sul, do Estado do Espírito Santo, e delimitE:da por uma linha poligonal que te'm um vértice a citocentos e quinze metros
(815 m), rumo quarénta graus quarenta e cinco minÚtos nordeste (40° 45' NE)
magnético, do primeiro salto d9. Cechoeira do Ribeir~o São Pedr:o na divisa das
propriedades de Joaquim: Guedes e José Tinoco, e cujos lados, a pnrtir d8sse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos metros
(200m) Leste (E) seiscentos e oitenta mGtros (680 m) cinqüenta ·e oito' graus
quinze minutos nordeste (58° 15' NE), cento e sessenta e dOis metros (162 m)
seis graus trinta minutos noroeste (6° 30' NVI), oitocentos e dnis metros
(802 m), oitenta e dois graus noroeste (82° NV/), trezentos e vintB metros
(329 m), vinte e cinco graus suáoeste (25° S\'V), trezentos e oitenta' e oito
metros (338 m) vinte seis graus sudeste (26° SE).
Art. 2.0 Esta
Códig0 de Minas .

autodzação

é

outorgada

nos

tê::mos

estabelecidos

no

Art. 3-'" ,Q titulo da autorização de pe,;q;.nsa, que será UT.a via autántir::a
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocBntos e dez cruzeiros (Cr$ 410,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento qa Produção Mineral
do Ministério da Ag:dcultura.
Art. 4."

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56P
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.417-DE 23 DE AGÔSTO DE 1944
Autoriza o cidadão· brasileiro lrineu Felisberto a pesquisar tanta.] i ta, Cd.ssitcâta.
e associados no município de São João dei Rei, do Estado de lv1inas Gerais
O Pt·e::idente da República, usando da at:ribuiç5o qúe lhe confere o
art. 74, let:ra z., da Constituição e nos i:êrmos Co Decreto-I~i n. 0 1.985, de :'.!9
de janeiro de 19 1::.0 (Có.digo de Minas), decre<ta:
Árt: 1.° Fi.c8 autorizado o cidadão brasileiro Irineu Felisberto a pesquisar tantalita, cassiterita e associados numa área de oitenta e sete hectares
e ses~<:!nta ares (87,60 ha), situada r.o distrito de Nazareno, município de
S8o João del Rei, do Estado de Mina!> Ge;·ais, á.rea essa delimitada per um
polígono irregul.s:r que tem um v8rticc s. setecentos metros (700 m), no rumo
verdadeiro cinq·Li~nta e cinco grau:; qu2renta e cinco minutos sudoeste (55°45'
SW) da pon(:e da ferrovia da Rêcie Mineira de Viação sôbre. o córrego do
Suml?.ré e cujos lados, a pr..rtir .dêsse vé:·tice, têm. os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: mil e cincjÜenta met!·os (1.050 m), Este _(E); trezentos
e vinte e cinco· met!·os (325 rri.), setenta graus trinta minutos sudOeste (70°30'
SW); quinhentos e tdnta metros (530 m), onze graus ·sudoeste (.11° SW);
trezentos e vinte e cinco metros (325m), setenta e três graus quarenta e cinco
minutos nordeste ( 73°45' NE); seiscentos e noventa metros ( 690 m), cinqüenta e qua'.:ro graus sudeste (54° SE); trezentos e dez metros (310 m),
sul (S); mil e quinze metros (1.015 m), oeste (W); mil metros (1.000 m),
norte (N); trezentos e vinte e cinco metros (325m), oeste (W); duzentos e
trinta metros (230 m), norte (N).
Art. 2.'' EstB
Código de !1/Iinas.

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título c1a autorização de pesquisa, que será uma via autên~ica
dêste decreto, pagmá. a taxa de oitocentos e oitenta cruzeiros (Cr8 880,00),
e se::-á transcrito no livro próprio· da Divi!':ão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposiç5es em ,contrário.

Rio de Jnnei.ro, 23 de agôsto de 1944-, 123.0 da:/Independência e 56.0
d8 República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SiJ.Iles.

DECRETO N. 0

16.413~DE

23 DE AGÔSTO DE 1944

Aut·oriza o cidadão hrasile.im ]osé Lopes de Ba:::ro·s a pesquisar mica c associados
no municÍpio de Alto Rio Doce, Est<!J.do do·.l'llinas Gerais
O Pre~idGnte da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, l8!:ra a_ da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 ·(Código -de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cic1adão br2sileiro José Lopes de Barros a pesquisa; mica e associados numa área de trinta hectares (30 ha), situada na
Fazenda do Ribeirão, distrito e município de Alto Rio Doce, Estado de Min,-,.s
Gerais, e delimitada por um retângulo que tem um vértice a mil cento e dn-
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qüenta metro:> ( 1. 150 m) no rumo m2gnético quarenta e cinco graus noroeste
( 45° NW) do canto sudoeste (SW) da sede da Fazenda do Ribeirão, e os
lados que comm;·genl no vértice comlidGrndo e a partir dêle, con1 os seguin::es
comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), dezessete gn:ais
nordeste ( 17° NE); ~eiscentos metros ( 600 m), setenta e três graus noroeste
(73° NW).
Art. 2.0 11sta
Ç'órUgo de JVIine;.::..

autorização

..

é

~ermos

estabelecidos

no

Art. 3.0 C> th:ulo da autorização de pe.,;,nüsa, que será um3. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa c1.e trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minist~rio da Agricultura,

Art.

4.~

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 5G.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.419-DE 23 DE

AGÔSTO

DE 1944

Auí·otiza o cidadão brasileiro Vicente de Paula l'W:edeiros a pesquisar quartzo
no município de Dian1.a:1tina, do Estado de }Vlinas Gerais
O Preside-nte da Re-pública, usando d2 atribuição que lhe confere o
art. 74 leiTa a da Constituição e nos. têrmos de Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de ~940 (Código de Minas), jecre':a:
Art. 1.° Fica autori.z2do o cidadão brasileiro Vicente de Paula Medeiros
s. pesquisar qumtzo numa área de cento e vinte hectE<res ( 120 ha), situada no
lcc8.l denominndo Serra do Curral, no distrito de Ccnselhairo Mata, municí-pio
de D!;::mantina, Est2.do de Iv'Iba3 Gerais, e delimitada por um retângulo tendo
um dos seus. vért·ices a seiscentos e cinqi.ienta metros (650 m) no rumo seterita
gmu:s sudeste (70° SE) da confluência do córrego da Pind:úba com o riacho
das Va;as c os lados que concorrem no vérti.ce conside1·ado têm. a partir dêle,
os seguintes comprimentos e' rumos: seiscentos rhetros (600 m) e oitenta e
cinco graus sude:::te (85° SE); dois mil metros (2. 000 m) e cinco graus
sudoeste (5° SW).
Art. 2:) Esta
Código de 1\{[inas.
~"'~rt. 3.0
dêste decreto,
transcrito no
IVIinisté:do da

Art. '4.0

autorização

é

outorgadZ~

nos

t@rmos

estabefecidos

no

O t1tu1o da autorização de pesquisa, que será uma via e1tl::Úni·kn
pagará a taxa de mil e duze<1tos cruzeiros (Cr$ 1. 200,00) e será
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Agriculture..

Revogam-se as disp'osiçõen em contrário.

Rio
de Janeho, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
1
da Rep Ública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 16.420-DE 23

DE AGÔSTO DE

1944

Autoâza o cidadão b1·asileiro Attreliano Antunes de França a pesquisa!' mica e
associados na munidpio de Capelinha, do Estado de Minas Gez-ais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 935, de 29
de j<meiro de g;40 (Código de Minas), JQcret&:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bn:!.idleiro Aureliano Antunes de França
a pesquisar mica e ascdados no lugar denominado Lavra do José Rosa, situado
na serra da Palmeirinha, no distrito de Água Boa do município de Capelinha,
do Estado de ]/linas Gerais, numa área de cj_nqüenta e nove hectares, noventa
e três ares e trinta centiares (59,9330 ha), delimitada por um polígono tendo
um vértice na confluênci8 dos córregos da Palmeirinha e da Cruz de Pedro
Antônio e os lados a partir dêsse vértice os seguintes fomprimentos -e rumos
magnéticos: quatrocentos metros ( 4-ÚO m), setenta graus noroeste (70° NV/);
setecentos e trinta e oito metros (738 m), _quarenta e cinco graus sudoeste
(45° SW); setecentos e trinta metros (730 nl), quarenta e cinco graus sudeste
( 45° SE); setecentos e trinta e oito metros ( 738 m), quarenta- e cinco graus
nordeste ( 4-5° NE); quatrocentos metros ( 400 m), vinte graus noro8ste
(20° NW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorg:J.da

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 .O título da autorização de pesqutsa, que será uma via au~·êntica
dêste decreto, 'pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e será
'.:ranscrito no livro próprio da Divisão de Fo:nento ela P.roàução Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revcgo.rn-se as· disposições em contrário.

Ria de J anCiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.<l
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.421- DE 23

DE AGÔSTO DE

1944

A.utoriza. o cidadã;t:_'txt~sileiro ]1-lfarti:i.ia.no Zuquim a pesquisar minérios de ler:o
e manganês, no município de Tiradentes, ·do Este.do de Min;;:.s G'erais
O Preside-nte da República, usando da atribuição que lhe confere o
art.. 74, letra a, da Constituição e nos têi-m0s do Decreto~lel n. 0 1. 985, de 29
de janeirc d;3 194C (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fic<J autorizedo o cidadão brasileiro Tv!artiniono • Zuquim a pesw
quisar min&rios de ferro e manganês numa ái-ea de sessenta e cinco hectares e
setenta ares (65,70 ha), situada no lugar denominado Elvas, distrito e município dz Tiradentes, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um
pentágono irregubr qt1e tem um vértice a duzentos e vinte metros (220 m) no
rumo .magnético quarenta e cinco graus dez minutos noroeste (45°10' NVV),
do entroncamento da estrada carroçâvel da Fazenda de Cristiano. Carlos do
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Nascimento com a rodovia São J cão de! Rei-Barbacena, e cujos lados, a partir
dêsse' vértice, têm os. seguintes comprimentos, e rumos magnéticos: trezentos
e quarenta metros (340 m) nove graus .ttrinta minutos nordeste (9°30' ~E)
sei~centos e sessenta metros (660 m) 2inqüenta e d~is graus nordeste (52~
NE), seiscentos e 'Vinte metros (620 m), quarenta e três graus cinco minutos
sudest2 (4-3°05' SE), seiscentos metros (600 m) trinta e dois graus sudoeste
(32° S'V-1), setecentos e quareDta metros (740 m), oitenta e quatro grBus
dez minutos noroeste (84°_10' N\V).
Art. 2.- Esta
Código de Minas.
Art. 3,0
dêste decreto,
será transcri~o
Ministério da
Art. 4:0

autor~zação

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

O título da autoriz2ção cl'e pesqUtsa, que será uma via .mtêntica
page.ní a taxa 'de seiscentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 660,00) e
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Agricultura.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de janeiro, 23 de sgôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.422 -

DE

23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão b-r"'sileiro José Mata Maia, a pesquisár herilo e água marinha
no municíPio de Arapiraca, do Estado de Alagoas
O Presidente da República, usando d:::. atribuicão oue lhe confere 0
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Dec;eto-l~i n. 0 1. 935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cids.dão brasileiro Josá Mata Maia a pesquisar
berilo e água marinha numa área de cem héctares (100 ha), situada nos imóveis
POço da Júlia, Poço do Caboclo e Bom Sucesso, distrito de ~Mucambo do município d8 Arapira·ca, do ,Estado de Alagoas e delimitada 'por um q1,1adrado de
mil metros (LODO m) de lado tendo um vértice a quinhentos metros (500 m),
rumo trinta e dois graus, e trinta minutos nordeste (32°30' NE), magnético
dd foz do Riacho clo Bicho afluente do Rio Coruripe e os h!dos que partem
dêsse vértice com rumos cinqüenta e sete g:raus e trinta minutcs sudeste (57°30'
SE), magnético, e trinta e dois graus e trinta minutos sudoeste (32°30' SW)
magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgad,J nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art.' 3.0 O titulo da autorização de pesqt:1sa, que será uma via àUtBntico
dêste decreto,- pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e ,será transcrito no livro próplio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do MinisM
'tério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposiçõ:;:s _em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944, 123. 0 da 'Independência e 56.0
da República;
GETUUO VARGAS.
,,

Apolonio Salles.

3!)8
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DECRETO N. 0 16.423- DE 23

DE AGÔSTO DE

1944

Autodza o cidadão brasile-iro Antônio 'j;oledo de Paiva Azevedo a pesquisar ouro
e associ~dos no mtmicípiD de Pztan{jui, do Estado de Minas Gerais
O Presi:Jente da Repúblic<!, usando da atribuição que lhe confere o
art 74, letra a da Constituição e nos têrm.os de Decreto-lei r.., 0 1. 985, de 29
de janeiro de> 1940 (Código àe tvibas), decret8:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio '"fc!edo de Paiva
Azevedo a pesquis~r ouro e associ.<.1.dos numa área de trinta hectares (30 ha),
situada no lugar denÓminaclo PontaL distrito de Conceição do Pará, dà município de Pitangui, do Estado de Minas Ger~lis, e delimitada· por um retângulo
tendo um vértice c. cento e cinqüenta metros ( 150 m) rumo oitenta e cinco
graus nordeste ( 85° NE) da confluência dos rios Pará e São João e os lados,
que pz:rtem clêsse vértice, setecentos e cinqüenta metros (750 m), e rumo leste
(E), quatrocentos metros (400 nl.) c rumo sul (8).
Ai·t. 2.'> Est2
Código de Mines.

autorização

é

outorg8.d'1

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3 ° O thulo da autorizaçao. de pesqnisa, que será uma via autCr:'.ica
óêste ciecrflto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcl.lto no livro próprio da .Diviséo de Fomento da Produção IVIineral do Ministéno da Agricultura.
Art. 4. 0

J.~evog2.m-se as disposições em contrário.

Ei.o de Janeiro, 23 de <"gÔs'.:o de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolo:nio Salles.

DECRETO N. 0 16.424-DE 23 DE AGÔSTÓ DE 1944
ihdorize o cidi!àâo bm.sileim ]oiio Zelan.te e pesquisar água mineral no mtmicípio de Serra lVa[Jr:a, do Estado de São Paulo

O Pre:::dente da R~epúblic<I, usand:J da atribuição que me confere o
art. 74, letra <-.•. da Constituição e nos !:êrrilos de· Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro t~e E•40 (Código de ··.r,.1iuas), clecrew :
Art. 1.° Fica autoriiGclo o cidad2o brasileiro João Zelante a pesquisar
água mineral no 1ocal denorr..Íl18.do Sâo Carlos, no distrito e município de Serra
Negm., do Estado de. São Psulo, nu:.n:a área de três hectares e dezenove ares
(3,19 ha), delimitada per um polígono tendo um vértice à distância de setenta
metros 'e quarenta centímetros ( 70.'1·0 m), no 1·umo magnético i:rês graus nordeste
(3° NE), do canto oeste (W) do prédio do mercado Municipal de Serra Negra
e os l2.dcs, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
cento e sessenta 8 sete metros (167 m), quarenta e sete _grav..s nordeste (47°
NE), cento e vinte e 9-ois metros (122m), sessenta e seis graus e trinta minutos
sudeste ( 66°30' SE), ~essenta e cinco metros ( 65 m), três graus sudoeste
(3° SW), vinte 2 seis metros (26 m), vinte e nove graus sudeste (29° SE),
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cento e cinco metros (1,05 m), sessenta e dois graus e trinta minutos sudoeste
(62°30' S\V), vinte e quati'o metros e cinqüenta centímetros (24,50 m), cinqüenta e unl graus sudoeste (51° SW), dezenove metros (19 m), sessenta e
dois gmus e trinta minutos sudoeste ( 62°30' SVil), tünta e um metros e
cinqüenta centímetros (:Ú,SO m), oitenta e um graus sudoeste ( 81° SW),
vi.nte e três metros (23 m) sessenta e deis graus noroeste (62°. N~N), cento
e oito metros e c\nqüenta centímetros (108,50 m), trint~ e cinco graus noroeste
(35° NVV).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgadz nos têrmos estabelecidos no
Código de Mh'oi':!~.
Art. 3.0 O título da autorização de pesqP.isa, que se:ra uma via f.mtêntica
dêste decreto, pagará a taxa de ·trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans..:dto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produç&o Mineral do Ministério da AgricultUra.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944. 123.0 da Independência e 56.0

da RepúbEce..
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sallos.

DECRETO N.0 16.425--'-DE 23 DE AGÔSTO DE 1944
Autoâza os cidadãos brasileiros Martins João Lopes e Mam:el Diamantino de
Óliveira a pesquisar mica. no município de ]..ia:rihumirim, do Estado de
Jltiinas Gerais
O Presüiente- da República, us::1ndo d8 atribuição que lhe conf&r.e o
art. 7t!.·, letra "' da Cc~•stituição e nos têrmus de Decn:ri:o-lei n. 0 1.985, de 29
de· janeiro de 1941] (Código de l\1inas), Uecret;,:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadães b!·:>.sileiros J\.far1ins João Lop,::,s
e lV.bnuel Dbmantino d.:! Oliveira a pesquisar mica numa á;ea de dezenove
hectares ( 19 ha), situada no lugar denominado Ct)n:ego da J<1cuting3, di3trito
de Presidente Somes, município de IVl:anhumirim, do Estado de l\!Iinas Gerai!>,
área essa ôelimitadt. por um retângulo qu8 tem um vértice a cento e qumenta
e ci;:tco metros ( 145 m), no ruwo magnético setenta e dois g1·aus sudeste
(72° SE), da confluência do córr·6go Jacutinguinha com o riacho das Rosas e os
lados, que p.'ntem d~sse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos metros ( 500 m), oeste (W); trezentos e oitenta
metros (380 m), nmte (N).
Art. 2.0 Esta
Código de Mit~as.

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autmização de pesquisa, que será ,UJPa via autêntica
dêste dGcretb, p2ga;:á a ta:-:a de trezentos cruzeiros (Cr$ 300~-0'0) e será transcrito no Hv:ro própdo da_ Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis·~ério da Agricultura.
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Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Ja::.leiro, 23 de agôsto de 19L1,4, 123.0 da Independência e 56."

da Rer.ública.
GETULIO VARGA~.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.426 -

DE

23 DE AGÔSTO DE 1944

Autorizo. o cidadão brasileiro Plínio Pinheiro a pesquisar quar-tzo no município
de Conceição do Araguaia, dO Estado do Pará
O Presidente da República, usando da a'tribuição ·que lhe confere o artigo 7<1-, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de jz.müro de 1040 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cida.dão bra-sileiro Plínio Pinheiro a pesquisar quartzo numa 'área de duzentos e dezoito hectmes e setenta ares (218,70
Ha), situada no lugar denominado Morro da.Safll.p<'.da, zona dos Chambioás, distrito e municípi_o de Conceição do Araguaia-, do Estado do Pará, e delimitada
pm um rétângulo tendo um vértice a quinhentos- e quarenta metros ( 540 m),
:-umo cinqüenta e seis gmus. e quarenta e cinco minutos noroeste (56° 45 NW)
magnético, da fez do Igarapé Braço Ifsquerdo do Ribeirão afluente do Ribeirão
d?. Sampaia e os lados que partem dêsse· vérti:::e com mil setec"entos e cinqüenta metros ( 1. 750 m), rumo trinta graus sudoeste (30° SW) mE.•gnético,
mil duzentos e cinqüenta metros ( 1. 250 m), e rumo sessenta graus noroeste
( 60° NW) magn6tico.

ArL 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmot> estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O. título da autorização de pesquisa-, que será uma via autêntica
dêste de:::reto, pzgará a taxa de dois mil cento e noventa: cruzeiros (Cr$
2. 190,00), -e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento dz• Produção Mineral do Ministério da AgTicultura.
Art. 4. 0

Revogam-se. as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0
da República.

d~

lndep:=mdência e 56.'-'

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.427 -

DE 23 DE AGÔSTO

DE

1944

Autoriza o cidadão hzasileiro Fortunato Ferreira Can1pos a pesquisar mica e
associados, no município 'de Itaperuna, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República" usando da Clltribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrrnos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de jaheiro d-ªl.1194-0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadãO brasileiro Fortunato. Ferreira Cnmpos a pesquisas mica e associados numa área de seis hectares (6 Ha) situada
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110 local de110minado l\1onte-Verde, no distrito de Porciúncula, município de
Itaperuna, do Estado do Rio de Janeiro, e delimitada por um retângulo que
tem 1.un vértice a seiscentos e vinte -metros e cinco centímetros (620,05 m)
no rumo magnético quatro graus trintã e cinco minutos noroeste (4° 35' NW)
d(O) confluência do.s córregos do Lima e dos Leonardos, e os lados, que convergem no vértice consider·ado, têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e
~umes magnéti-cos: duzentos metros (200 m), três graus seis minutos nordeste
(30 06' NE), trezen'cos metros (300m) oitenta e seis gn~us cinqüenta> e quatro
:minutos sudeste (86° 54' SE),

Art. 2. 0 E~ta z:utorizs. ção é outorgada. nos têrmos estabelecidos no Cádize de .Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decerto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cri$ 300,00), e será
tT:'Inscito no livro próprio dCJ Divisão de Fomento da Produção Mineral do
IVíinistério da Agricul.tura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J;:;,neiro, 23 de agôsto' de 194-4, 123.0 dsdn República.

Independênc~a

e 56.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal!es.

DECRETO N.O 16.428 -

DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza r) cidadão brasileiro Aldo Garcia Rosa a pesquisar minério de ouro,
cassiterita, quartzo, sílica e associados no município de Tiradentes, do
Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letl"a a, da Constituição, e nos têrmos do De~reto-lei n.0 1. 985, ds
2~ de janeiro de 1940 (Código de Mi:rias), decreta:
Art. 1.° Fie~ aui.:oriz2do o cidadão brasileiro Áldo Garcia Rosa a pesquisar rr.inério de ouro, cassiterita, quartzo, s-ílica e associados numa área de
cinqüenta e dois hectares e vinte e cinco ares (52,25 ha), situada no luga•r
denominado Serra de Tiradentes, distrito e município de Tiradentes, do Estado de Minas Gerais, área ess.a delimita<da por um polígono irregular que
tem um vértiçe a duzentos e noventa e três metros e vinte e oito centímetros (293,28 m) no rumo magnético doze graus e vinte minutos , nordeste
( 12° 20' NS) do marco quilométrico oitenta e dois mais oitocentos metros
(82
800 m) da Rêde Mineira de Viação, nÓ trecho Tiradentes-Chagas 'Dória
e os lados, a partir dêsse vértice, Com os seguintes comprimentos e rumos
mognéti-::os: cento e cinqüenta e três metros e trinta centimetros ( 153,30 ro}
oitenta e cinco graus e oitenta e dois minutos sudeste (85° 82' SE-); cento
e quatorze metros e cinqüenta. centímetros (114,50 m), oitenta e sete grs-us
e qunrenta e quatro minutos sudeste (37° 44' SE); oitenta e quatro metros
e tri:!lta cer1tímetros ( 84,30 m), oitenta e três graus nordeste ( 83° NE)
oitenta e nove mett·os e oitenta ·centlmetros (89,80 m), oitenta e Sete graus
e quarenta e seis minutos pordeste ( 87° 46' NE); cento e dois metros e
trinta centímetros ( 102,30 m) oitenta e nove graus e trinta e quatro minuto;;
nordeste (89° 34' NE); cento e dois metros e cinqüenta centímetros

+
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( i02,50 m), setenta e três graus e vinte e um minutos nordeste (73° 21? NE):
cento e trinta e seis metros e vinte centímetros ( 136, 20 m), oitenta e quatro
gi'aus e quarenta e um minutos nordeste (84° 41' NE); Cento ~ trinta ·e
quatro metros e trinta centímetros ( 134, 30 m), s·essenta e sete graus e onz<;:;
minutos nordeste ('67° 11' NE); setenta e oito metros e dez centímetros
(78,10 m), setenta e oito graus e quatorze minutos nordeste (78° 14' NE);
cen'to e dezoito metros (118m), setenta e oito graus e doze minutos nordeste
(78° 12' NE); cento e vinte e sete metros e quarenta centímetros { 127,40 m},
oitenta e seis graus e trinta e dois minutos nordeste (86° 32' NE); quatrocentos e. noventa e três metros e cinqüenta centímetros (493,50 m), dezessete graus e trinta minutos noroeste (17° 30' NW); mil e trinta e oito
metros ( 1. 038 m), oitenta e três graus e vinte e sete minUtos sudoeste
( 83° 27' SVV); quB!trocentos e noventa e três metros e cinqüenta centímetros (493,50 n!-), cinco graus e vinte e sete minutos sudoeste (5° 27' SW) .
.P.rt. 2. 0 ESta autooiu.•ção é outorgado;. nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesq~lise, que será uma vi<:! autêntica
dêste decreto, p:::;:~3.rá 8! taxa de quinhentos e trinta cruzeiroS (Cr$ 530,00),
e será transcrito no Hvro próplio da Divisão de Fomento da Produção Min~.
rsl do Ministério da Agricultura.

Art, 4.0

Revogam-se as .disposições em contrário.

Rio de j2>neiro, 23 de agôsto de 1944, 123. 0 ds Independência e 56.
cb Repúb1icc.
GETULIO V A 'r.GAS.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N.O 16.429 -

DE

23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Gilberto Eleutério dos Santos a pesquisar CJuartzo
e associados no município de ]a.boticatubas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ai"tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têm-los do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de jS.neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz:;:.do o cidadão brasileiro Gilberto Eleutério dos
Santos a pe~uism quartzo e associados numa área de trinta hectares (30Ha)
situada no lugar denominado Boa Vista, distrito e município de Jaboticatubas,
do Estado de Minas Gerais, delimitada por um retângulo tendo um vértice
a quinhentos metros (500 m), rumo quarent01 graus noroeste (40C? NW)
magnético d<J confluência dos córregos da Grata do Urubu e da Grota da
Bananeira e os lados qi.te partem dêsse vértice cOm seiscentos metros (600,m),
rumo vinte e um gmus shdceste (21° svn magnético, quinhentos metros
(500 m) .e rumo sessenta e nove graus· noroe;:te (69° N\V) magnético.
Art. 2. 0 Esta autoriz2ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
A:-t. 3. 0 O título da auterização de pesquisa, que será uma via autêntic<.i
dêste decreto, pagará a taxa ·de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
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transcrito no livro próprio da,. Divisão de Fomento da Produção Mineral" do
Ministério ·da Agricuhura.
Art. 4 .. 0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de. J~·neiro, 23 de agôsto de 1944.: 123.0 d& Independência e 56, 0
d<-: Repúbli-ca.
GETULIO VARGAS.

Apolom'o Sãlles.

DECRETO N. 0 16.430 -

DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Chaves & Cia. a pesquisar magnesita e associados no município de lcó, do Estado do Ceará

O Presidente da República, usando d~ a-tribuição que lhe confere b artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrrnos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
2~ de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica, autorizadá a emprêsa de mineração Chaves & Ciá.. a
pesquisar magnesita e associados no imóvel denominado Sítio Jurema, situadê,
no distrito de Conceição, município de Icó, do Estado do Ceará, numa área
de dt;zentos e dezessete hectares (217 ha) delimitada par um polígono tendú
um vértice na barra do .riacho Maniçobl:::' cu Aparecida, na margem direita
do rio J a:gus.•ribe, e os' lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e ciitqüenta e oito metros (458 m),
trinta e seis graus, trint~ minutos noroeste (36° 30' NVV); quinhentos e
cbqüenta metros (550 m), cinqüenta graus noroeste (50° NW}; dois mil
cento e quarenta e oito metros (2 .148 m}, quarenta e cinco graus sudoeste
(45° SW); mil metros (1.000 m}, qus-rent<r e cinco graus sudeste (45° SE};
dois mil cento e vinte e oito metros (2.128 m), quarenta e cinco gr&'US
nordeste (45° NE).
Art. 2.0 Es·ta autorizo.oção é outorgad&- nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesq\lisa, que será uma via autêntk~
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cento e setenta ci-uzeiros ....... .
(Cr$ 2. 170,00), e será.. trarlscrito no livro próprio· da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

d~~

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Ja•neiro, 23 de agôsto de 1944. 123. 0 da• Independência e 56.v
República_
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.431- DE 23.DE AGÔSTO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Clemente Apolônio a pesquisar quartzo e pedras
coradas no município de Teótilo Otoni, do Estado de Jlllinas Gerais
O Presidente, da República, usando da atribuiç?o que lhe confere o ~r
tigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de j~neiro ele 1940 (Cóàigo de J.i!linas), decreta:
Art. 1.° Fks- .omtorizado o cidadão brasileiro Clemente Apolônio a
pesquisar quartzo e pedras coradas numa área de cinqüenta hectare~ (50 ha),
sltuada no lugar denominado~ Lwr& da Ramira, distrito de Pavão, do mu·
nicípio de Teófilo Otoni, do Estado de Minas GeraiS e delimitada por um
ret8ngul.o tendo um vértice a cinqüenta metros (50 m), no rumo trinta e
·cinco gr~~s noroaste ( 35° NVV) magnético da foz do córrego da Ramira,
afluente do rio Marambaia e os lados que partem dêsse vértice com mil
metros ( 1:000 m) e rumo oitenta graus noroeste (80° N\iV) magnético,
quinhentos metros (500 m) e rumo dez graus nordeste ( 10° NE) magnético;
Art. 2.0 Es-t3 autori?.:a-ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

Art. 3.0 O título da autorização de' pesquisa, que será uma via autêntica
dêste· decreto, pa•g21rá a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção lVIineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de .Js-neiro, 23 de agôsto de. 1944, 123.0 da- Independência e 56.0

ú. Rer;úblic8 .
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.432 ~DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

.Autoriza a emprêsa de mineração Do!a.hele. Portela & Çia. Ltda. a pesquisa:
quartzo no município de Bocai·úva, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuiçãa que lhe confere o art!go 74, latr8 a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código, de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz~a a emprêsa de mineração Dol1f!belã~ Portels· &
Cia. Ltda. a pesquisar quartzo em terrenos situados no distrito de Olhos
d'Água, município de Bocaiúva, do Estado de Minas Gerai~, ,numa área de
cento e sessen"'i::1 e dois hectares ( 162 h a) delimitada por um trapézio tendo
um vé-rtice à distância de quatrocentos metro.:> ( 400 m) no rumo magnético
cinqüenta graus noroeste (50° NW) da barra do córrego do Ms<to Verde na
margem esquerda do córrego da Lavrinha, e os lados, a partir dêsse vért-ice,
O!; seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
oitocentos metros (800 m)
norte (N), mil e quatrocentos metros (1.400 m) sete'J.ta e cinco gra.us su..
deste (75° SE), mil e sdscentos metros (1.600 m) sul (S), mil setecentos
B oitenta metros (1.780 m) cinqüenta graus noroeste (50° NW).
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Art. 2.0 Esta autoriza-ção é outo:rgadc;. nos têrr:nos estabelecidos ,no có.
digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pa2ará a taxa- de mil, seiscentos e vinte cruzeiros ...... , ..
(Cr$ 1. 620,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mi.neraJ do Ministério da Agricultura-,
Art. 4. 0

Revoga:rr..-se as disposições em co:atrário.

Rio de Jc;.neiro, 23 de agôsto de 1944,"' 123.0
da República.

de~

Independência e 56. 0

GETULIO VARGAS-:

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 433 -

DE

23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto Sigel Filho a pesquisar calcáreo e associados no município de Cêrro Azul, do Estado" do Pw:aná
O Presideilte da RGpública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dO Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro d~ 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica• autorizado o cidadão brasileiro Ernesto Sigel Filho a pes·
quisar ca.lc6.reo e associados numa área de treze hectS>res noventa e sete ares
e dois centiares (13,9702 ha), situada no lugar denominado Itaperussu, dis·
trito de Votuvei'<i.<va, munidpio de Cêr:ro Azul, do Estado do Pa-raná, área
essa delimitada por um pentágono irregular qué tem um vértice a trezentos
e dez metros (310 m), no rumo magnético cinqüenta e dois graus trima
minutos sudoeste (52° 30' SW) do marco quilométrico trinta e cinco (35)
dn Rêde de Via·ção Paraná-Ss<nta Catarina no trecho Curitiba-Itaperussú e
Vohwer:wa e cujos lados, a partir .dêsse vértice, têm os seguintes comprJ·
mentes e rumos magnéticos; seiscentos e trinta metros (630 m), quarenta e
quatro graus sudoeste (44° SW); cento e quarenta metros (140 m), trinta
e um firaus dez minutos sude?te (31° 10' SE); cento e vinte e dois metros
( 1"22 m), oitent@ e sete graus quinze minutos sudeste ( 87° 15' SE); trezentos
e cinqüenta e sete metros (357 m), cinqüenta e quatro graus quinze rnin!ltos no1·deste (54° 15' NE); trezentos e setenta e cinco metros (375 m), sete
g~aus dez minutos noroeste ,. (7° 10' NW) .
Art. 2.0 Esta autoriz.s.•ção é outorgadB> nos têrmos estabelecidos no Códi.go de Minas.
Art. 3.0 O título. da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decerto, pagará a taxa de. trezentos cruzeiros (Cr$ ·300,00), e será'
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. ;:.-4. 0

Re:ro§!;am-se as disposições em contrário.

Rio de Ja•neiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0
da República..

d~

Independência e 56."'

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

ATOS DO PQDgR EXgCU'l'IVO

DECRETO N. 0 16.434 -

DE

23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim de Andrade Vilela a pesquisar bauxita
no município de JUiz de Fora, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da Repúb1ica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-}~i n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940. (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica estendida à bauxita a autorização de pesquisa de quartzo,
mica e a-ssociados no município de Juiz de Fora, do Estado de Minas Gerais,
outorgada ao cidadão brasileiro Joaquim de Andrade Vilela~ consoante o
decreto número doze mil quinhentos e cinco (12.505) de três (3) de junho
de mil novecentos e quarenta e três (1943).
Art .. 2.0 A presente autorização valerá pelo pra-zo de vtgencia do de~
ereto número doze mil quinhentos e cinco (12 .505) de tiês (3) de junho de
mil noveo:entos e qUarenta e trêS ( 1943), podendo ser renovada· a juízo do
Govêrno, ao ocorrer circunstância de fôrça maior, devidamente comprovada.
Art. 3.0 EstEJ autorização é outorgada nos têrmos
digo de Mi.nas.

est~belecidos

no Có-

Art. 4.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntíca dêste decreto, pagc.•rá a taxa de setecentos e dez cruzeiros (Cr$ 710,00),
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

e

Art. 5.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Ja-neiro, 23 de agôsto de 1944, 123. 0 da- Independência e 56.0
da República.
GE'l'ULIO VARGAS.
Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.435 -

D~ 23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Carlin.da Gonçalves Ferreira a pesquisar argila e
associados no município de Nova Iguaçú, do Estado do Rio de janeiro
O -Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Dec>eto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cids..dã. brasileira Carlinda, Gonçalves Ferreira
a pesquisar argila e associados num"' área de nove hectares e cinqüenta e
nove ares \ {.9,59 ha) situada na Fazenda Baby, distrito de Eelfort Roxo,
município de Nova Iguaçú, do Estado do Rio de Janeiro e delirlÜtada por
uma linha poligonal ·que tem um vértice a mil quat·rocentos e cinqüenta metros (1.450 m) rumo setenta e sete graus dez minutos sudeste (77° 10' SE)
do canto extremo sul (S) \ de.• esta-cão do Retiro da Estrada de Ferro Centraí
do Brasil - ramal do Rio do Our~, e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm
os .seguintes co-mprimentos e rumOs: duzentos e sessenta e nove metros
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(269 rn) oitenta e cinco graus quarenta e cinco minutos nordeste (85° 45'
NE), noveata e três metros (93 m) sul (S), oitenta e sete metros e oitenta
centímetros (87,80 m) dez graus trinta minutos sudoeste (10° 30' SW-),
oitenta e cinco metros (85 m) onze graus sudoeste (11° SW), noventa e
três metros (93 m) dez grauS sudeste (10° SE), duzento~ e sessenta e oito
metros e quinze centímetios (268,15 m) oitent~ e seis graus quinze millutos
sudoeste (86° 15'. SVl), o trecho do Caminho do Encontro compreer.dido
entre a extremidade dêste último lado e o vértice inicial .
.i:l,st. 2. 0
Este autoriz:xção é outorgadEJ nos têrmos estab2lecidos no Có~
digo de Minas.
Âit. 3.0
O título da autorização de pesquis2, que .será uma Vlõ. autênti.c<!
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
t1'2nsctito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
~·.llinistério da Agricultura.
l.Zevogam~se

Art. 4. 0

_as disposições em contrário,

Ric de }8li1eiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 d21 .lndepend&ncia e 56.''
d~1 I~~õ>pÚblica.

Apalonio Salles,

DECRETO N. 0 16.436 -

DE

23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza. o cidadão bt·asileiro BÚJje.mim Léo Machado a pesquisar mica e
ciados no município de Tombos do Estado de Minas Gerais

as~o-o

O Presidente da República, usando da atribuição qu~ lhe confere o artigo 74·, letra a, da Constituição, e nos têrmos do DecretO~ lei n,0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),· decreta:

Art. 1.° Fica a'..ltorizado o cidadão brasileiro Benjamim Léo Machado
a pesquisar mica e· ass·oc!OOos numa área de quarenta e seis hectares sete
ares e vint? e três centiarzs ( 46,0723 ha) situ:::~da no imóvel det1ominado
Itapira, distrito a município de TamPos, do Estado de Minas Gerais, e de~
limitada pór um pentágono que tem um vértice a duzentos e· vinte e seta
metws (227 m) rumo três gn;ms quarenta e cinco minutos sudoeste (3° 45'
SW), do quilômetro q~atrocentos e vinte e um (km 421) da The Leopoldina
Railwe.y C.0 Ltda., e os lados, a pártir dêsse vértice, com os seguintes c~m
primentos e rumos: duzentos e dezessete metros e cinqüenta ca.11t'ímetros
(217;50 •n) dezesseis graus :-mdoeste (16° SW), oitocentos e quarante e um
metros . ( 841· m) dezenove grs.us quinze minutos sudeste ( 19° 15' SE). oito~
centos e dnqi.i.enta metros (850 m) quarenta graus trinta minutos nordeste
<40° 30' NE), setecentos e vinte metros (720 m) cinqüenta e três graus
tdnt8 minuto~ noroeste (53° 30' NW), duzentos e sete metros e cinqüenta
centímetros ( 207,50 rn) setenta graus trinta minutos sudoeste ( 70° 30' SVI),

Art. 2.0
digo de

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Cá~

I•l.!in~s.

Art. 3. 0 O titulo da autorizacão de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará ·a ta:{a de quatrocentos e set-enta cruzeiros (Cr$ 470,00),

·'1.08
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e será transcrito no liv~-o próprio da Divisão de Fomento da Produç8o' Mineral do l\.finistério d~.. Agricultura.
Art. 'L0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio cie J:>.·:twiro, 23 de agôsto de 1944, 123. 0 d<õ'.' Independêhcia e 56:"~
dH República.
GETULIO

v ft..RGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 16.437 -

DE

23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o ciáadão b;asileiw jerônimo da Silva Braz a pesquisar mica e asso-ciados no município de São Sebastião do Alto, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da ~tribl.!-ição que lhe confei·e o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 d-e j&neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bra-sileiro Jerônimo da Silva Braz
a pesquisar mica e associados numa áre~ de setenta e um hectares e sessenta
ares (71,60 hz•), sii.:uada na fazenda Rio Negro, distrito de Valão do Barw,
município de São Seb~:>.•stião do Alto, do Estado do Rio de Janeiro, área essa
delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a mil e treze metros
(1.013 m), no rumo magnético trinta e sete graus e cinqüenta e três miúu~
tos sudoeste (37° 53' SW) do pegão de pedra da ponte Serraria sôbre o
rio Negro, na margem direita e a jusante, e cujos lados, a parti~· dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezetJtos e noventa
e cinco metros (395 m), sessenta e dois graus e vinte e dois minutos noroe::.1.'B
( 62° 22' · NVil); mil duzentos e vinte ·e cinco metros ( 1. 225 m), quarenta
graus e cinqüenta e três minutos sudoeste ( 40° 53' SW); setecentos e doze
metros (712 m), quarenta e três graus e trinta e sete minutos sudeste (43° 37'
SE); mil e quatrocentos-e vinte e três metros (1.423 m), vinte e sete grs.'U:o;
e trinta e oito minutos nordeste (27° 38' NE).

Art. 2.0 Esta autoriz&ção é outorgadGJ nos tênnos estabelecidos no
digo de Iv!inas..

Có~

Art. 3.0 O tít'..IÍO da 2utcrização de pesquiSa, que será uma via autêntic2.
dêste decreto, pagará a t<:J.xa de setecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 720,00), c
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da P:rodução Mineral
do Ministério da Agócultura.
Art. 4.0 IÇevogarn-se as disposições em contrário.
Rio cl.e Ja-neiro, 23 de agôsto de 1944, 123.0 da· Independência e 56.''
cls Repúblka.
GETtlLIO VARGA:!>.

Apolonio Salles.

ljQ9
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DECRETO N. 0 16.438

DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza a cidadã. bu~si!eira lv1ada de Lourdes Falabella a pesquisar talco e
associados no mur.icfplo dG Belo Vale, do Estado de Minas G-erais
O Presidente da Re~Júbiic:ô!, usando da ·2'tribuição que lhe confere o arti..go 74, letra a, da C::mstituição, e nos tênnos do Decreto-lei n. 0 Í. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada n cidadã brasileira Maria de Lourdes Falabella
a pesquisar talco e associados numa área de dez hectares (10 ha) situada no
lugar denominado Sitio Mcreira, distrito e município de Belo Vale, do Estado de Minas Gerais. área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a quarenta e oito metros (48 :m.) no rumo magnético oitenta e sete graus
nordeste (87° NE) da confluência do córrego do Norínho no ribeirão do Marinho e r:.~ lados que partem dêsse vértice com os seguintes comprimentos
e"rumos magnétiCos:. quinhentos metro:. (500 m), três graus noroeste (3° NW);
duzentos metros (200 m), oitente.• e sete gmu.s nordeste (87° NE).
Art, 2.0 Es-ta au.toriz~.oção é outorgad2J nos têrmos estabelecidos no Código d0 Minas.
Art. 3/' O título dn autorização de pesquisa, que será uma via autênttca
dê5te d~c1·etu, pagará a h:xa. de trezentos cruzelros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livr-o própi'io da· Divisão de Fomento da Pl·odução Mineral do
M"inistério da Agricultura.
Art. L!·. 0

Revcgmn-se as disposições em contrário.

I·:.io de Ja•neiro, :}3 de a.gôsto de 1944, 123.0 da· bde-pendência e 56.0
da República.
ÜETDLIO V."-.RGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N.0 16.439 -

DE

23

DE AGÔSTO DE

1944

A~!toriza

o cidadão bn:.sileho VinÍch.rs Valadares Vasconcelos a pesqui{>ar
quartzo, mica e associados no município de Santa Maria do Suassui, '
do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar74, letra a, d:::>. Constituidio, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 19t'i0 (Código de Minas), decreta:
tig~o

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Vinicius Valadares Vasconcelos a pesquisar quartzo, mica. e associados nums• área de sessenta hectares (60 ha), situada no lugar denominado Poaia, distrito de Poa.ia, município
de Santa JVIaria do Suassui, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por u.m polígono irregular que tem um vértice a trezentos e sessenta e dois
metros e cinqüenta centímeiTos (362,-50 tÚ) no rumo magnético sessenta e
dois gnms trinta minutos nordeste (62° 30' NE) da confluência dos córregos da Poaie e Lavapés e cujos lz.<d.os, a partir dêsse vértice, têm os seguinte~· comprimentos e rumos magnéticos: treZentos e noventa metros (390 m),
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setenta e oito graus nordeste ( 78° NE); quinhentos e vinte e quatro ·-metros
(524 m), cinqüenta e nove graus nordeSte (59° NE); quinhentos e vinte e
um metros (521 m.), trinta .e um graus sudeste (31° SE); trezentos e qua-·.
rente..• e dois metros e cinqüent& centímetros (342.50 m), norte (N); mil
cento e trinta metro!> (1.130 m), dnqüentSl graus noroeste (50° NW); nove~
centos níetros (900 m), quarenta graus sudoeste ( 40° S'l!); quatrocentos e
cinqüenta metros (450 m), cinqüenta graus sudeste (50° SE).

Art, 2.0

E~ta

autori.zs.•ção é outorgads,. nos têrmos estabelecidos no Có-

digo de Minas.

Art. 3.0 O título da auterizaçao de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a toxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minera:l do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam~se

as disposições em contrário,

Rio de J::...neiro, 23 de ~~g&lto" de 1944, 123.0
:18 República.

da- Independência e 56.9

GETULIO VARGAS.

Apqlonio Salles.

DECRETO N.O 16.440 -

DE 23 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão baJ.sileiro Nagib Kfor.:ri a pesquisar carvão mineral e asso·
ciados no município de Orleans, do Estado de Santa Cata.dna
O Pre!lí.dente da República, usando da atribuição que !he confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos tê•mos do Decreto-lei n.<' 1. 985, d0
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizadc; o ddadão brasileiro Nagib Kfouri a pesquisar
carvão minera! e associs,.dos num~ área de mil hectares ( 1. 000 ha) situada
no distrito e município de Orle.s<ns, do Estado de Santa Catarina, área essa
delimitada por um retângulo que tem um vértice ~ quin.lJ.entos e sessenta
metros (560 m) no rumo verdadeiro tdnta e sete graus nordeste (37° NE)
da confluência dos rios Braço Direito e Minador e cujos lados, divergentes
dêSsé vérticf:, têm os seguintes coniprimentos e rumos verdadeiros: dito mil
quinhentcs e onze metros (8.511 m), um graus sudeste (1° SE); inii cent0
e setenb>.· e cinco metros (1.175 ffi), o;;tenta e nove gmus nordeste (89° NE).
'Art. 2. 0 Es-ta autoriz::::ção 2 outorg2d<'.:l nos têrmos estt~be!ecidos no Có~
digo de lVIinas.
Art. 3. 0 O tituto cla autcrizB.ção de pesquis~, que será uma. via autêntico
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00), e será
transcrifo no lívro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
MiniStério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

J:?jo de J1)neir-o, 23 de agôsto de 1944, 123. 0 d:;! Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VA~GAS,

Apoloilio Salles.
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DECRETO N. 0 16.441- DE 24 DE AGÔSTO DE 1944
Declara de utilidade pública a desapropriação de imóvel em Livra.mento, Estado
do Rio Grande do Sul, para a construç.ão do estádio do ll/4.0 R.A.D.C.

O Presidente da República_, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o art. 6.0 , combinado com
as let,raS a e b do art. 5.0 do Decreto-lei n. 0 3. 365, de 21 de junho de 1941.
decreta:
Art. 1.0 · E' declarada de utilidade pública a desapropriação do terreno
com 49.948,00 m2 de área), pertencente a Sucessão Ramos, Sucessão Soares
e Irmãos Pinheiro, situado 'junto a terrenos do Ministério da Guerra e entre
as ruas João Manuel e 18 de Setembro, na cidade de Livramento, Estado do
Rio Grande do Sul por ter sido julgado neC'essário à construção do estádio
do II/4. 0 R~gimento de Artilhayia de Divisão de Cavalaria.
Art. 2.0 Para efeito da imediata imissão de posse do mencionado imóvel, é tambétp declarada a urgência da desapropriação que se tem em vista,
cuja eíetivação fica o Iviinistério da Guerra autorizado a promover, com isenção de qualquer impôsto de sêlo ou emolumento.
Art. 3.0 Em caso de desaPropriação mediante acôrdo, prevalecerá o
preço total de Cr$ 94. 129,50, d:=mtro da avaliação procedida pela Comissão
de Escolha de· Terrenos da 3.0· Região Militar, conforme consta do relatório
apenso ao respectivo processo, e a ser pago por conta do crédito a que se refere
o Decreto-lei n. 0 .5 .183-A, de 11-1-1943.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República. '
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. o 16.4.42 -

DE 24 DE AGÔSTO DE 1944

Declara de utilidade pública a desapwpriação de imóvel em Pôrto Alegre, para
instalação do Depósito Regional de Material Veterinário
O Presidente da Repi'Iblica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e, de acôrçlo com o art. 6.0 , combinado com
as letras a e b do art. 5.0 do Decreto-lei n.0 3.365, de 21 de junho de 1941,
decretp.:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade pública a desapropriação do imóvel
constituído de terreno com. 4. 266,00 m2 de área, prédio asso bradado e outras
benfeitorias, de propriedade do Dr . Jaques Rousselet, e situado na Rua de
Santana n. 0 1. 590, na cidade de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
por ter sido julgado necessário à instalação do Dep'ósito Regional de Material
Veterinário.
Art. 2.0 Para efeito d·a imediata imissão de posse do mencionado imóvel, é também declarada a urgência da desapropriação que se tem em vista,
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cuja efetivação fica o Ministério àa Guerra autorizado a promover, com isenção de qualquer impósto de :.êlo ou emolumento.
Art. 3.0 Em caso de' desapropria_ção niediante acôrdo, prevalecerá o
prêço de Cr$ 360.000,00, montante da avaliação procedida pelá Cpmissão de
Escolha de Terrenos da 3.a Regi~o Militar-, conforme consta do relatório apenso ao respectivo processo, e a ser pago por conta do crédito a que se refere
o Decreto-lei n. 0 5. 594-A, de 21 de junho de 1943.
·
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário*
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra,

DECRETO N. 0 16.443 -.DE 24 DE AGÔSTO DE 1944

Altera artigo do Regulamento baixado pelo Decreto n.0 8 .170, de 6-llAl
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conÍere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. O artigo 14 do Regulamento do Estado Maior da Aero*
náutica, aProvado pelo Decreto n.O 8. 1'lO, de 6 de novembro de 1941, passa
a vigorai" com a seguinte redação:
"Art .. 14. o· cargo de Chefe de Gabinete do Estado Maior da
Aeronáutica será desempenhado por um Coronel ou Tenente-Coronel
do Quadro ativo de Oficiais Aviadores, indicado pelo Chefe do Es~
tado Iviaior e ·nomeado por decreto".
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56:0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. 0 16.444 -

DE 24 DE AGÔSTO DE 1944

SuPrime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74·, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14- de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo de Guarda-Mor, Padrão 14 do Quadro
Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da exoneração de
'Manuel Brederodes dos Reis Lisbôa, ficando sem aplicação a dotação cor·
respondente .
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GBTULIO VARGAS,

A , de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 16.445 -

DE 24 DE AGÔSTO DE 1944

Aprova o contrato firmado entre a União Federal e o Banco do Brasil
S A. nos têrmos do Decreto~Iei n.0 6.685, de 13 de julho de 19<1'1O Ptesidente da República, usando da atril?uição que lhe confere o
tigo 74, btra a, da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1..° Fica aprovado o contrato firmado em 8 de agôsto dêste ano,
e:utre . &. União Federal e o Banco do Brasil S. A., para o cumprimento dos
Decretos-leis ns.0 1. 888, de 15 de dezémbro de 1939, 2, 071, de 7 de
março e 2 .238, de 28 de maio, ambos de 1940, e 6. 685, de 13 de j1.1lho
cie 1944.
Art.

2.0

Azt. 3. 0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
ci.;:; RepÚblica.
GETULIO

VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 16.445 -

DE

24

DE AGÔSTO DE

1944

A.!tera a Tabela Numérica Otdiniiria de Extrarmmerádo-mensalista do Serviço
do Pessoal, do Ministério da Fazenda, e dá outras provid~ncias
O Presidente d8 República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, let;:-a a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação aneY.a, a Tabela'
Numérica Ordinária de Extranumerário~rnensalista do Serviço do Pessoal, da
Diretoria Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correr.$.,
no presente exerci.cio, à conta do destaque da parcela de ·Cr$ 14.400,00 (qua.
torze mil e quatrocentos cruzeiros) da Verba 1 -.Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas admissões etc .. Anexo
n. 0 16 - Ministério da Fazenda, do Orçamento Geral da Répública para 1944,
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçã9.

Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56,0 da
República.
GETULIO V AHGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 16.447
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DE 24 DE AGÔSTO DE 1944

Altera a Tabela. Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos. do Ministério da Educação e Saúde, e
dá ouu·eo providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica suprimida, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, parte .referente
ao Serviço de Biometria Médica, uma função de motOrista-auxiliar, referência VII.
Art. 2.0 Fica criada, na mesma parte da Tabela a que se refere o arf:igo
anterior, uma função de armazenista. referência VII.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua- publicação.
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República~

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.448 -

DE 24 DE AGÔSTO DE 1944

Cria a série ftmcional de Estudante Estagiário, fixa os cespedivos rúveis de
salário e dá outras providências
O P1·esidente da República, usando da atribuição que lhe. confere o artigo 74, letra a, da Co~stituição. decreta:
Art. 1.° Fica criada a série funcional de ·Estudante Estagiário, com os
níveis mínimo e máximo de salárío fixados, respectivamente, n;;>.s referências
VII e XI.
Parágrafo um co. Os extnmumerários mensalistas desta série funcional fi:.
cam sujeitos ao regime de dezoito ( 18) horas semanais de trabalho, no mínimo.
Art. 2.0 ÊSte Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio- de janeiro, 24 de agôsto de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
Repáblica.
GÉTULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.449 -

DE

26

DE AGÔSTO DE 1944

Alteca a Tabela Numérica Ordinária de Extranume:<ário-mensalista do Museu
Nacional de· Belas Art0s, do ~.finistério da Educação e Saúde
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 7 4, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica suprimida, na Tabela Numérica ·Ordinária de Extranumerário-mensalista do r>/luseu Ns.cional de Belas Artes, uma fUnção de awciliar de escritório, referência VII.
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Art. 2.° Fica criada, na Tabela a que se refere· o artigo ·anterior, uma
função de 'servente, refe!·ência VII.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de st;a publicação.

Rio de janeiro, 26 de z.gôsto de 1944, 123.0 da Iridependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo

DECRETO N. 0 16.450 -

DE

26

DE

C~panema.

AGÔS'X'O

DE

1944

Cria funções nas Tabelas Numéricas O;dinárias de Extranumerário-mensalista
do DepartametJto Nacional de Estradas de Rodagem, da Inspetoria Geral
de Iluminação e da Portaâa, do Departamento de Administraçã'o, do Ministério da Vi.s:ção e Obras Pú.blicas, e dá. outras providências
O Presidente da República, us:wdo da' atribuição que lhe confere o ar, tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, do Ministério da Vi2cão e Obras Públicas, uma função de prático de engenharia.
referência XII!:
Art. 2.0 Ficam ci:iadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalist2. da Inspetoria Geral de Iluminação, do· mesmo Ministério, tiês
funções de prático de engenharia, referência XV.

Art. 3.0 Fica alterada, conforme a relação anexa, 6. 'Tabel& Numéric<:~
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Portaria, do Depart2mento de
1
Administração, do Ministério da Viação e Obras P{;blicas.
Art. 4.°

Fica revogado·

1

Decreto n. 0 16. 129, de 20 de julho de 1944.

Art. 5.
À despesa C"Jm a execução do disposto nos artigos 1.0 , 2.0 e
3.0 dêste Decreto, na importância anual de Cr$ 72.000,00 (setenta e dois
0

mil cruzeiros), correrá, no presente exercício, à conta do crédito suplementi':'.r aberto pelo Decreto-lei n.O 6. 830, de 26 de agôsto de 1944.

Art. 6.0

Êste Decreto entnn·á em vigor na data de sua publicação .

Rio de Janeiro, 26 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

João de lYlendonça Lima,

n-HXIST!i:R!O DA -VIAÇAO E OBRAS PúBLICAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Port2rJa

--

·-

I

SITUAÇÀO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I

Séries funcionais

I
................... ·····.
........................
........................

1

1
2
~~

......,.

I

Referênc'ia

I

I

Tabela

I

I

Motorista

-

I
I

IN~~ero

Séries funcicnais

funções

I
I

-

II
I

MotoâSta

Tabela

Referência

I

I

I

I

I

I

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

XIII

Ordinária

··················· ······

XI

Ordinária

1

I . .......................

IX

Ordinária

4

I

-

2

XI

Ordinária

1

IX

Ordinária

I

I
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DECRETO N. 0 16.451 -

DE

26 DE AGÔSTO DE 1944

Câa funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensaliSta do
Departamento Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio~ e dá outras providências
O Presidente da República;' usando da atribuiçã~ que lhe confere o artigo· 74, letra a, da Constituição, dzcreta:
Att. 1.'-' Fic~m criadas as seguintes funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista do Departamento Nacional do Trabalho,
do Miri.isté.do "do Trabalho, Indústria e .Comércio:
5
1
1
2
1
9

Médico, referência XVII.
Operador de Ráio X, referência XI.
Desenhista, referênci::t VII.
'I'écilico ~de Laboratório, referência XV.
Dentista, referência XV.
Laboratarista, referência VII.

Art. 2.0 A despesa c~m a execução do disposto neste decreto, na imPortância anual de Cr$ 192. 60'0,00 (cento e noverita e dois mil e seisL:entos
cruzeiros), correrá, no presente exercício à conta do c:rédito suplementar
aberto 8.o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, pelo Decreto-lei número 6.831, de 26 de agôsto de 1944 ..
Art. 3.0 :ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio ri~ Janeiro, 26 de agô.sto de 1944, 123.0 da .Independência e 56 ....
da Rf::pÚbbca.
'GETULIO VM?.9AS.

Alexandre Marcçmdes Filho.

DECRETO N.0 16.;t52 -DE 26 DE AGÔSTO DE 1944

Altera as Tabelas Numéricas, Ordinárias e Suplementares, de Extranumerário
menHailsta da Divisão de Caça e Pesca, do Ministério da Agricultura, e
dá outril.:. providências;
O Presidente da República, usando da atribuição quê lhe confere o arttgo .'ltt·, letra a, da Constituição, decreta:
A.rt. 1.° Ficam alteradas, de conformidade com a relação anexa, as
Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário mensalista
d~ Divisão de Caça e Pesca, do DePartamento Nacional da Produção Animal, do· Ministério da Agricultura.
Art, 2.0 A despesa com a execuç~o do disposto neste decreto, na im~
por~ância de Cr$ 162. 600,00 (cento e sessenta e dois mil _e ·seiscentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba I Pessoal, COnsignação II
Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - 1\-iensalista, Anexo n. 0 14
l'.Jiinist:ério da Agricultura, do Orç~rn~nto Geral da República para 1944.
Art. 3.0 Êste decreta· entrará em vigor na data de Sua· publicação,
Rio de Janeiro, 26 de .agôsto de 1944, 123.0 da Indepebdência e 56.o
dSl Repúblicb..
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles,

:IUINIST:rl:Rí:O DA AGRICULTURA

bEPARTAMENTO

NACIONAL DA PRODUÇÃO

AN,IMAL -DIVISÃO DE CAÇA E PESCA"
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

I

SITUAçÃO ATpAL

Númei'o.
de
_funções

Séries funcionais

I

I

Inspetor
Inspetor
Inspetor
Inspetor
Inspetor

I
. ......... ······
.............. ..
.. . .... .... .....
.. ... .. ... ... ...
.. ... ...... .....

I
4

8

11
16
4

Ta:bela

I

I
2
2
6
6
8

.

Referência

I

........................
Inspetor
Inspetor . .. ... ..........
Inspetor-auxiliar
. Inspetor-auxiliar .........

XVII
XVI
XV
XIV
XIII

I

oooooo••••

I

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

I

Número
de
funções

I

Referência

Séries funcionais

I........................
.. .................. ...
Inspetor de Caça e Pesca

2
4
8
10
14

-

~

I .........................
................-........

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

Tabela

XVII
XVI
XV
XIV
XIII

38

-

XI
X
IX
VIl!
VII

·····••o•

Suplement.
Suplement.
Ordinária
Ordinária
Ordinária

I

-

•••••••••••••• o ••

Inspetor-auxiliar

I

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Inspetor-auxiliar de Caça
Pesca
2
4
8
10
16

4
44

.I

........................
• •• o ••••••••• o ••• o ••••••
o •••• ••••o •••• o •••••••••
·-· • • • • • · · · · · · · o • o o o o o o o o
• • • • • • • • • • • • o • • • • · oOooOO
OooOOooOOoOOooOOoooooooo

XII
XI
X
IX
VIII
VII

l

TABELA • NtmfÉRICA SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO' ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
Séries funcionais

de

Referência

funções

1

Inspetor

2

Inspetor

.... .............
......... ········
I

I
I
I

Número

Tabela

Ifunções
de

XX

Suplement.

1

XVIII

Suplement.

l

'

I

Séries funcionais

II

Inspetor

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

! Insp!?tor

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

:

Referência

XX

II

XVIII

Tabela
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DECRETO N.0 15.453

-DE

26

DE AGÔSTO DE

1944

Câa as séries funcionais de Inspetor de. Caça e Pesca e de Inspetor-auxiliar
de Caça e Pesca e fixa os respectivos níveis de salário
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letta a, da Constituição, decreta:
A::~. 1.°
Ficam criadas as séries, funcionais de Inspetor de Caça e
Pesca e d~::: Inspetor-auxiliar de Caca e Pesca, a primeira com os níveis mínimo e máximo de salário fixados: respectivamente, nas referências XIII é
XVII, e a segu'nda, com os níveis fixados, respectivamente, nas referências
VII e XII.
.
Art: 2. 0 Êste decreto 'entrará em vigor na data de Sua P].Iblicação;

Rio de Janeiro,. 26 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
c!a Repúbhca.
GETULIO VAR9AS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.454 -

DE

28

DE AGÔS'ro DE

1944

Considera de interêsse militar a "Companhia Estrada de Ferro e Minas de
São Jerônimo" e a "Companhia Carboníiera Minas de Butiá"
O Presidente da República, usando d·a atribui~ão que lhe confer-e o arhgo 74, letra ·a, da Constituição, decreta:
Art. 1.6 São considerados de interêsse militar, para fins do disposto no
Decreto-lei n. 0 4.937, de 9 dé novembro de 1942, os serviços de mineração
carbonífera das "Companhia Estrada de Ferro e Minas de São Jerônirno" e
"Companhia Carbonífera Minas de Butiá", no Município de SãO _Jerônimo,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.0 Êste Decret'o entrará· em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Jane~ro, 28 da agGsto· de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. putrv..

DECRETO N. 0 -16.455-

DE

28

DE AGÔSTQ DE

1944

Declara de utilidade pública a desapmpriacã.o de imóveis em Belém, Estado
do Pará. para instalação d~ C.P.O~.R. da s.a Região Jl/Iilitar

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letm a, da Constituição, e, de acôrdo com o art. 6.0 , combinadó com
as letras a e b do art. 5.0 do Decreto-lei n.0 3 .365, de 21 de junho de
1941, decreta;
Art. 1.0 É dedapda de utilidade pública a desapropriação dos seguintes
imóveis, situados em Belém, no Estado do Pará, e pertencentes a Vir;;inio

·i22
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de Araújo Teh:eira, por terem sido julgados necessários, 'à insta~ação do
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da s.a Região Militar.

a) Terr;eno de 13,40 x 55,70 m e prédio da Prilça Batista Campos número 118;
b) Terreno de 22,00 x .55,70 m de n,O, 123 da mesina Praça e adjacente
ao anterior .
AH. 2.0 Para efeito da imediata imissão de posse dos imóveis referidos,

é também declarada a urgência da desapropriação que se tem em vista, cuja
efetiv3ção ficá o Ministério da Guerra autorizado a promover, com isenção
de qualquer impôsto de sêlo ou emolumento.
Art. 3 ° Em caso de desapropriação mediante acôrdo, prevalecerá o
preço toti;Jl de Cí-$ 136.205,00, na forma da avaliação procedida pela Comissão de Escolha de Terrenos da s.a Regi.ão Militar, segundo CO:Ista do
relatório apenso ao respectivo processo, e a ser pago por conta dos recursoe
de que díspÕp o Ministério da Guerra.
Art: i.0 Revogam-se as disposições em contrário.
'

'

Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,
Eurico G. Dutra.

DECRETO N.0

16.456 -

DE 28 DE AGÔSTo DE 1944

Dá nova redação ao artigo 42 e seu parágrafo .únicO do Regulamento para
a' Caixa de Construção de Casas para o pessoal do Ministério da Ma~
rinha.

O Presidente da Répública, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O artigo 42 e seu parágrafo umco do Regulamento para a
C<1iXa de Construção de CasaS para o pessoal do Ministério da Marinha,
aprovado pelo Decret.o n. 0 7. 806, de 4 de setembro de 1941, passa a ter
a redação seguinte:
Art. 42 .. A casa adquirida com os· recursos da Caixa, enquanto
não estiver integralmenté paga. será considerada próprio nacional
para todos os efeitos, menos para· o registro ou inscrição do Do~
mínio da União. DepoÍg de paga, será transferida para o mutuário,
riledi.ante escritura definitiva de venda.
Parágrafo único. Quando se tratar de liquidação de hipoteca
ou reconstrução, o imóvel ficará hipotecado à Caixa, até liquidação do débito.
Art. 2.0 :ftste Decreto entrará e~ vigor na data de sua ,publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência' e 56.0
da República .
GETULIO .VARGAS.
Henrique A.

A,

d~

Guilhem.

Souza Costa.
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DECRE'I'O N. o 16 ."457 -. DE- 28 'nE AGÔsTo ·nE 1944
Suprime cargo extinto

O :Presidente da República, usando da atribuição que_ lhe confere o artigo 74, letra a, dB Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto·
lei n. 0 3.195, de 14 de abdl de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe F da carreira de Polfda Especial de Quadro Suplementar do Ministério da JustiÇB e Negócios
Interiores, vago em virtude da transferência de Lourival Rigueira para outra
carreira, devendo a 'dotação c6rr.espor.dente. ser levada a crédito d8 Conta Corrente do Quadro Permanente· do mesmo ~llinistério. ·
Art. 2. 0 Revogam-se S:s dispOsições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1944, 123.0 da- Iridependência e. 56.0 d&
República.
GETULIO VARGAS.
Alexandre MarcOndes Fi11w.

DECRE'I'O N. 0 16.:458- DE 28 DE AGÔSTO DE 1944
Altera disposição contida no art. 1.0 do Decreto n.0 14.607, de
22 de janeiro de 1944
'

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra á, da Constituição, e atendendo às razões apresentadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, decreta:
Art. 1.0 A área de terrenos, inclusive benfeitorias neles existentes, pertencente ao Senhor· Cardoso Ayres e filhos, ou a seus sucessores, declarada de
utilid2de públiêa para desapropriação pelo Decreto. n. 0 14.607, de 22 de janeiro de 1944, passa a ser de 69.178,7'0 metros quadrados, ficand( consequenten1ente aumentada para 534.691,23 metros quadrados a área total indicada
no art. 1.0 do referido Decreto.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contráriÕ.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedto Salgado Filho.

DECRETO N. 0 16.459 -

DE 28 DE AGÔSTO DE 1944

Declara de utilidade pÚblica, para deSapropriação pela Estrada dfo" Ferrq Central
do BraSil, os imóveis necessários ao plano de remodelação do ramal de São
Paulo, aprovado pelo D~creto n.0 13.206, de 19 de agôsto de 1943
O Presidente da República, us2ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição,_ e de acôrdo com os artigos 2.0 , 3.o e 5.0 ,
alínea i, do Decreto-lei n.O 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:

Art. 1.0 . São declarados de utilidade públ;ca, para desapropriação pela
Estrada de Ferro Central do Brasii, os imóveis imprescindíveis à remodelação

42·4
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do ramal de São Paulo, da mesma Estrada e compreendidos no respectivo projeto, aprovado pelo Decreto n.O 13. 206, de 19 de agô~to de 1943.
Art. 2.0 ~Nos têrmos do art. 15 do Decreto-lei n. 0 · 3.365, de 21 de junho de 1941, -é declarada a urgência da desapropriação.
Rio de J~neiro, 28 de agôsto de 1944, 12·3.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de. Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.460 -

DE 28 DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza a Compa.t<hia Geral de Ele.tricidade S. A,, com sede na capital do
Es~ado áe São Paulo, a construir duas novas linhas de transmissão
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do a•rt. 5.0 do Decreto-lei
n.0 852, de 11 de novembro de 1938;
Consider.s.•nd,o que, a requerimento da emprêsa interessa-d,a, o Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica reconheceu ao conveniência da medida,
decreta:·
Art. 1.0 A Companhia- Geral de Eletricidade S. A., com sede na ca-pital
do Estado de São Paulo, fie~ autorizada a construir duas novas lbhBs de
Ímonsmissão, a saber:
a) um8!, de 16 quilômetros de extensão, entre a sua Usina Muzambinho
e T,uiuti;
b) e a outra, de 32 quilômetros de extensão e sob a tensão nominal
de 30.000 volts, entre a• sua Usina de Rio Pardo e Guaxupé, paossando por
Caconde e Fazenda Santa Cruz.

Art.

2.0 SOb pena de caduc-idade da presente autorizô.rção, a emprêsr:~
obrigru-se a:

interes~ada

1 - Registrar êste título na Divisão de Aguas do Departamento Nacion&J.
da Produção Mineral - Ministério da Agricultura, dentro de trinta (30) dias,
a-partir da da-ta da sua publicação.
II Apresentar-lhe projeto, especificações e orçatr..ento, assim co:nc
iniciar e concluir as obras nos prazos que forem determin2dos pelo !llíinistro
do Agricultura,

Art. 3.0 O presente Decreto entra em vigor

nS~

data dâl sua publicação.

Rio de Janeira, 28 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.461-

DE

29

DE

AGÔSTO

DE

1944

Aprova o Regulamento para a fiscalização dos Estabelecimentos Industrie.is
de Mandioca e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a~
tigo 74. letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovádo, pari:i os fins previstos no artigo 2. 0 do Decretolei n. 0 5, 531, de 28 de maio de 1943, o anexo Regulamento para a Fiscalização dos Estabelecimentos Industriais de Malldioca.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Ri." de Janeiro, 29 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Saiies,
A. de Souza Costa.

REGULAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
INDUSTRIAIS DA MANDIOCA
CAPÍTULO
DISPOSIÇÃO

I

PRELIMINAR

Art. 1.0 O presente regulamento destiha-se a. norm'àlizar a fiscalização
dos estabelecimentos industriais da manô.io~a, bem como a aplicação da taxa
a que se refere o Decreto-lei n. 0 5. 531, de 28 de maio de 1943, modificada
pelo Decreto-lei n. 0 6 .405, de 5 de abril de 1944.

CAPÍTULO

11

DO REGISTRO

Art. 2.° Fica criado na Comissão Executiva dos Produtos de Mandioca,
para fins previstos no art. 2.0 do Decreto-lei n. 0 5. 531, de 28 de maio d"e
1943, o registro obrigatório dos estabelecimentos industriais de mandioca e
daqueles que realizem o coméicio em grosso de' seus produtos.
'
Parágrafo único. O registro & que se refere êste artigo será executado
pela referida Comissão, àiretamente ou mediante delegação de poderes a outros érgãos federais, estaduais ou municipáis, com autorização prévia do Ministro da Agricultura.
.
Art, 3.0 As firmas e emprêsas interessadas na industrialização da maridioca ou no comércio, em grcsso, de seus produtos ficam suje1tas à inscrição
de seus estabeleci~entos, dentro do prazo de 60 dias a contar da publicação
dêste Regulamento e obrigadas a apr~sentação mensal 'de um Boletim de
Produção e E"stoques.
Art. 4. 0 A inscrição a ·que se refere o artigo anterior será gratuita e
feita mediante o preenchirÓ.ento de um questionár~o, em duplicata, fornecido
ao interessado pela C.E . P.M., e o Boletim de J?ro·dução e Estoques obedecerá
a modelos por ela igualmente distribuídos.
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Art, 5.0 Os estabeJecimentos comerciais ou industriais inste1.lados após a:
publicação dêste Regulamento terão um prazó de 30 di2s para sua inscrição,
contado do início de suas atividades merCantis ou fabriS.
Art, 6.0 Uma vez preenchido, o questionário
vido às repartições que o di~tribuimm e, à vista do
pedirá o Certificado de Registro, que o interessado
poder, para apresentação às autoridades_ competentes,

de inscrição será devolmesmo, a C .E .P .M. e·xdeverá conservar em seu
sempre que solicitado.

Art, 7.° Ficam os estabelecimentos inscrit~s obrigsdos a comunicar à
C .E .P .M. a transferência de sede e quaisquer modificações -introduzida's na
organiz2ção das firmas ou emprêsas (inclusive as relativas à imtalação de novas máquinas ou à sua supressão), a enviar Boletins de Produção e Estoques
e a prestar,' ainda, quaisquer esclarecime:O.tos c:iue lhes sejam soliCi'tados.
AÍ't. 3.0 O Boletim de Produção e Estoques será preenchido até o 5.0
dia util do mês seguinte ao que se referir,· sendo diretamente encaminhado à
C.E.P .M., até o dia 10 do mês subse'qüente.
Art. 9.0 A C. E .'P. M. gu:irdará absoluto sigilo sôbre as declarações
constantes do questionário de inscrição no Registro e dos Boletins de Produção
e E~toques, espedalmente- no que possa afetrl.r a,os interêsses e segredos industriais e mercantis dos estabe!ecimento« cadastrados, nenhuma divulgação
individualizada se permitindo sem prévia consulta.'

CÁPíTULO

III

DAS TAXAS

Art, 10. A taxa de 4 % a que se refere o n·ecreto-lei n. 0 6. 405, d.e 5
de abril de 1944, incidente sôbre tôdas as firmas individuais o~ coletivas que
industrializem a mandioca (in-natura ou beneficiada)·, será paga por ocasião
de Seu faturamento e calculada sôbre o preço oficial da venda, à base do
preço brutO do produto negOciado.
Parágrafo -único. Ficam isentos do pagamento as pequenas fábricas de
farinha de mesa, de produção inf&riQr a dez sacos mensais.
Art. 11. O contribuinte recolherá, mensalmente, ao Banco do Brasil e
a crédito da· C.E.P.M., a taxa correspondente às vendas faturadas no mê~
anterior.
. Parágrafo único. Nas lOcalidades onde não 'existam agências do supra~
citado banco, o recolhimento deverá ser efetuado pOr int~rmédio dos seus representantes.

CAPÍTULO

IV

DA_S PENALIDADES

Art. 12. As infrações do presente Regulamento serão punidas com a
cobrança em dôbro da importância soneg"ada, quando s& trata~ d& arrecada. ção de taxas.
Art. 13. As firmas ou erriprêsas que deixarem de efetuar o seu :rr'egistro
ficam sujeitas à multa de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros), não excluindo o pagamento desta a obrigatoriedade de seu imediato registro.
Parágrafo único. Se, imposta a penalidade estabelecida neste mtigo e
após notificação, se recusarem asttentidade"s nêle aludidas, à efetivação do seu
registro, providenciará a C. E. P . M. para que tenham el'i:J.s suspensas as suas
atividades comerciais e industriais.
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Art. 14. Incorrerão, igualmente, na multa de Cr$ .1.000,00 a Cr$
5. 000,00 ·as firmas ou emprêsas que procurarem impedir a fiscalização, sonegando livros, documel).tos e arquivo~ ou recusando·se a exibí-los, quando solicitados pelos Inspetores.
·
Art. 15. No caso de reiteradas infrações dos dispOsitivos do presente
Regulamento, poderá ser cassado o registro do estabelecimento inscrito e suspensas as suas atividades industriais e mercantis.
Art. 16. A aplicação de multa não prejudicará a ação penal que, em
casos especiais, venha a caber contra qualquer infrator dos dispositivos do
presente Decreto.
Ar:t. 17. O servidor da C. E .P. M. que verificar alguma infração la·
vrará o competente :mto, escrito com a precisa Clareza, sem entrelinhas, borraduras, emendas ou rasuras, mencionando a denominação ou n01pe do infrator,
lugar, dia e hora em que se verifiCou a infração, assim como às disposições infringidas e circunstâncias correlatas.
§ 1.0 O auto 'deverá ser firmado, sempre· que possível, pelo autuado e
por duas testemunhas que tenham assistido à diligência e não sejam 'Parentes,
em grau· proibido, do autuante.
§ 2.0 Se êste se negar a apor a- sua asSinatura, o autuante fará menção
dessa circunstância.
§ 3.0 ,Deverão, quando fôr o caso, fa-zer pS'rte integrante do auto ou
acompanhá-lo, os documentos ou objetos apreendidos, reveladores da infração.
Art. 18. O servidor que levrar o auto de infração, imediatamente o enC&"ltlinha.rá nos Estados, ao Delegado da C. E. P. 1-JI. e, no Distrito Federal.
ao PresideÍ1te desta, ap6s fornecer cópia ao atuado, intimando-o a apreSentar
defesa -escrita, dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia.
§ 1.0 Não estando presente· o infrator, a intimação ·será feita na pessoa
do Gerente do Estabelecimento ou- ai'nda por cartSI posts.-1, com aviso de re-cepção e, falhando êst€s meios, por edital publicado, durante três dias, no
Órgão oficial.

§ '2.0 Decorrido o ·prazo de 30 (trinta) dias e não apresentando def.esa,
será o infrator considerado revel, subindo o processo a julgam.ento da
C.E.P.1'VI.; apres-entando defesa. desta se dará vista, pdr cinco dbs, ao
funciOnário que tiver lavrado o auto, seguindo-se o julgamento. '

Art. 19.

Verificando~se

concorrência de infração pen2.1l, o cs.<so será afeto

à autoridade competente, remetendo-se, pr.'l'.st aS providências que couberem, o
processo original, depois de extrair-se do mesmo urna cópia autêntica, na qual
p::-osseguiri5.o os têrmos ulterio>es da infração fiscal.
Art. 20. Passada em julgado a decisão que declar.s.r procedente a multa,
não sendo esta recolhida pelo infrator, seja oU não em grau de recurso, será
9 processo remetido sem demora, em original, à Procuradoria Geral da Fazenda Pública,. para, nos têrmos do ,art. 107 do Decreto n. 0 24.036, de 26 de
março- de 1934, ser a dívida inscrita e' proceder-se~ à sua cobrança-, de ,;.•c:ôrdo
com o disposto no Decreto~lei n. 0 960, de 17 de dezembro de '1938, dever{do
o seu recolhimento ser efetuado aos cof>es do Banco do Brasil, a crédito da'
C.E.P.M.
~rt. 21. A autoridade Policial competente, mediante requisição do funcionário que fizer . a fiscalização, lhe prestará o auxílio que ' se fizer ne·
cessário pa-ra efetivação das diligências -ordenadas.
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CAPÍTULO V
DOS RECURSOS

Art., 22. Das decisões proferidaos caberá re~urso, voluntário ou ex-officio.
para o Ministro da Agricultura.
§ 1.0 O recurso voluntário, qme sOmente sérá recebido com· depósito prévi9,
da multa, deverá ser intarposto-dentro do prazo de dez dias d·a intimação, para
ciência d~ decisão proferida, a contar da data da pUblicação desta nO Ó:;:gão
oficial e será encaminhado por intermédio do Presidente da C. E. P. M.
§ 2.0 Os. recursos ex-offiçio terão cabimento sempre que o despacho do
Delega:do ou do Presidente da C. E .. P. M. julgar a multa insubsistente e
deverão ocorrer no prazo de dez dia-s.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. A C.E.P.M., por intermédio de seus inspetores e servidores
ou, E.<Índa, por delegação de poderes, fiscalizará o cumprimento do presente
Regulamento.
Art. 24. Não poderão os servidores da C. E. P. M. :
a) fiscalizar es.tabelecimento de que sejam sócios ou quando a. seus pro-

prietários estejam ligados por parentesco até 3.0 grau inclusive;
b) exercer. s.•tividade lucrativa ou função remunerada junto a quaisquer
estabelecimentos de mandioca, industriais ou mercantis, estejam oU não sob
suél fiscalização direta;
c) quebrar, de qua•lquer ·maneira, o sigilo G! que se refere o art. 9.0 do
p!':=sente Regular~ento.
Art. 25. Os Servidores da C.E.P.M. que infringirem o disposto no
a•tigo precedente estão sujeitos à pena de demis-são, após o competente pro·
cesso administrativo.
Art. 26. Êste Regulamento entrará em vigor na da<ta de sua pubiica.çâo.
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de 1944. -

Apolonio Salles.
A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 -16.462,

DE

30 DE AGÔSTO DE 1944

Concede â Colúmbia Compan.llia Nacional de Seguros de Vida autorização
para operar em segurOs dos ramos elementares e aprova o.s navos eStatutos, inclusive quanto a alteração de denominação e aumenttJ do r;apital
O Presidente dz, República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É ccncedida à Colúmbis.• Companhia Nacional de Seguros de
Vida, com sede na cidade do Rio de- Janeiro, autorizG!da a funcionar e-m opera:ções de seguros de vida pelo Decreto n. 0 13.580, de 5 de outubro de 1943,
autorização pat:i' operar em seguros e resseguros dos ramos elementares, a que
se refere o s•rt. 40, n. 0 1, do Decreto-lei n, 0 2.063, de 7 de março de J940.
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Art. 2.° Ficam aprovados os novos estatutos da Compa-nhia, inclusive o
aumento do Capital socia•l de Cr$ ·3. 000.000,00 (três milhões de cruzeuos)
para Cr$ 5. 000.000,00 (cinco milhões· de cruzeiros) e alteração da sua denom~na:ção para Colúmbia Companhia Nacional de Segur~s de Vida e Ramos
Elementares, conforme delibero;;•ção da assembléia geral extraordinária de acionists.•s, realizada a 23 de março. de 1944, mediante as condições abaixo:
I ~ Os estatutos são_ aprovados com eliminação, no _a-rt. 5.0 , das palavras
"destin2'ndo-se Cr$ 3. 000.000,00 (três milhões de cruzeiros) às operações de
seguros de vida e Cr$ 2. 000.000,00 (dpis milhões de cruzeiros) às operações
de seguros dos ramos elerrientares".
II ~ A s.olteração consignada na cláusula precedente .deverá ser aprovada
em assembléia gera·! extraordinária de acionista&, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, ·conts•dos da publicação dêste decret6.
Art. 3.0 A sociecbde continuará integrs.•1mente sujeita às leis e regulamentos vigentes, oU: que vierem a vigorar, sôbre o objeto das autorizações a
qUe se refere o presente decreto.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J.s..neiro, 30 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 16.463- DE 30 DE AGÔSTO DE 1944

Aprova alterações de estatutos da Companhia Rio Grandense de
inclusive awnento de capital

Seguros~

O Presidente da República, usando da atribui$ão que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição, decreta :
Art. 1.° Ficam aprovadas as alteraçõe'S introduzidas nos estatutos da
Companhia Rio Grandense de Seguros, com sede na cidade do Rio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul, autorizada pela Carta Patente n. 0 13, de 18 de
outubro de 1902, a operar em st:guros dos ramos atualmente denominados
elementares, a que se refere o art 40, n.O 1, do Decreto-lei n.0 2 063, de 7 de
março de 1940, conforme deliberação da assembléia geral extraordinária de
acionistas, realizada a 19' de janeito de 1942, inclusive o aumento do capital
social de Cr$ 1.000.000,00 (um nilhâo de cruzeiros) pára Cr$ 1.500.000,00
(um milftão e quinhentos mil çruzeiros), resolvido pela referida assembléia
geral eJ{traordinária e pela realizada a 13 dé março de 1942.
Art. 2.0 A sociedade continuará 'integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que
alude o presente decreto.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.0 16.464

·-DE

30

DE AGÔSTb DE 1944

Declara de utilidàde pública, para desapropriação pela Companhia Sidetúr~ica
N acionai, os imóveis que mencionE!
O Presidente da República, usando da ~tribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição,- e d-e acôrdo com o art. 4.0 do Decreto-lei número
3.002, de 30 de janeiro de 1941, combinado' co!n os arts. 2.0 , 3.0 e 5.0 alíneas
f e h do Decreto-lei n.O 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Artigo único.- Sã~ declarados de utilidade pública, para. desapropriação
pela Companhia Siderúrgica Nacional, os terrenos e benfeitoriaS compreendidos
na planta que, em três vias, com êste baixa, devidamente rubricada, - com
a área de 1. 762.300,00 m2 (um milhãO ·setecentos e sessenta e dois mil e
trezentos metros quadrados), situados nas proximidades da estação:de "Pedra do
Sino", Município de Carandai, Estado de Minas Gerais, e a jazida de calcáreo
conhecida ·sob a mesma denominação de "Pedr:a do Sino", existente nesses terrenos e constituída pelas pedreiras denominadas "Pedra do Sino", "Pedra·
Preta", ~'Pedra Grande". "Pedra Mármore" e "Pedra Mostarda" 'e por outros
afloramentos que não estão sendo explorados.
Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.465 -.DE 30 DE AGÔSTO DE 1944

Suprime cattJos extint-os
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, ·alínea n, do De-·
ereto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidoS 3 cargos da classe F da carreira de Escriturário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937) do Quadro Suplementar -do Ministério
da Fazenda, :vagos- em virtude da promoção de Astrogildo Alves de Ara(tjo,
I~côncio de Sousa Camilo e Nelsort da Costa Faria, de . .·endc a dotação correspondente ser levflda a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente
do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogpm-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de agôstó de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.
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DECRETO N. 0 16.466 -

DE

30 DB AGÔSTO DE 1944

Altera o Decreto n. 0 14.061, de 24 de novezilbTo de 1943
O Presidente da República, usando àa atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição,· c nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1 .. 985, dot 29
di:: janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1,° Fica alt~rado o art. 1.0 do decreto número qua.torze mil e ses·
senta e um (14.061) de vinte e quatro (24) de novembro de mil novecentOs
e qumenta e trê:s' ( 1943), que autorizou a cidadã brasileira 1\iaria Uis.dalena
de Paula a lavrar jazida. de calcáreo no município de Lavras, do Estado de
Minas Gerais, o qual passa• a ter a seguinte redação: Fica z..utorizada a cidadã
brasileira Maria Madalen'a de Pa•ula a lavraor jazida de calcáreo em terrenos
situados no lugar denominado Capão, Porteira• de Chaves ou Passa Três, no
município de Laovms, do Estado de Minas Gerais, numa área de onze hectares
e noventa e oito ares ( 11.98 ha), definida por um retângulo q'ue tem tUn
'vértice situ::~do à distância de quarenta e quatro metros (44m), com orientação magnética sessenta e nove grau9 trint81 minutos noroeste ( 69° 30' NW)
cio canto noroeste (NW) de uma• casa de alvenaria de tijolos de sua prOpriedade e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: quatrocento9 metros ( 400 m), .quatro graus quarenta·
e cinco minutos sudoeste (4° 45' SV~); duzentos e noventa e nove metros e
cinqüenta 'ceniÍrnetros (299.50 m), oitenta e cinco graus quinze minutos sudeste (85° 15' SE).
Art. 2.° Fic:;!ln mantidas as demais disposições dos artigos do referido
decreto, que passam a fazer parte integra.nte do presente.
Art. 3.0 A presente retificação de decreto não fica sujeita a pa-gamento
dtó- taxa na forma• do § 1.0 do S~rt. 31 do Código de Minas.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janei:;:o, 30 de 'agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
R epúblic61. "'
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sai!es.

DECRETO N. 0 16.467 -

DE

30

DE AGÔSTO DE

1944

Declara sem eleito o Decreto n.0 11. 683, de 18 de fevereiro de 1943
O P1!~sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo. 74·, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarado sem efeito .J De::rc~to número onze. mil seiscentos
e oitenta e três ('11.683), de dezoito (18) de fevereuo dtà mil novecentos
e quarenta e três (1943). que alterou o artigo primeiw dú Decr<:to número
dez niil quatrocentos e trinta três (1.0.433), de onze (11) de setembro de
mil novecentos e quarenfa e dois ( 1942) .
Art. 2.0 Revogam-se as disPosições em contrário.
Rio de Ja:heiro, 30 àe agôsto de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS •

.Apolotüo Salles.
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DECRETO N.0 1Q.468 -

Retifica

l.l

DE

EXE-OU'riVO

30

DE

AGÔS1'0 DE 1944

Decreto n.O 10.433, de 11 de setembro de 1942

:::> Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, l'21ra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.:. 1. 985, de
29 d:.;'! jan~iro de 1940 (C6digo ~de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica alterado c artigo primeiro do Decxeto número dez mil
quatrocentos e trinta e três (10.433), de onze (11) de setembro de mil
novecentos e quarenta e dois ( 1942) que passará a ter a seguinte :redação:
Fica autorizado o cidadão brasileno Carlos Tôrres Murta a pesquisar quartzo
e associados em terrenos situados no. fazenda Casa. Nova, no distrito· de Terra
Branca, município de Bo~ai6.va, do Estado de Minas Gerais, numa área ·de
trezentos e quarenta e três' hectares (343 ha), delimitada por um polígono,
tendo um dos vértices situado à distância de duzentos e cinqüenta e sete
metros (257 m), rumo magnético setenta e um graus nordeste (71° NE.l da
estaca cravada na confluência dos córr.egos Manda Saia e do Pedregulho e
cujos lados a partir do vértice considerado, têm sucessivamente os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e vinte metros (220 m), cinco
graus nordeste (5° NE) Cento e sesSenta metros ( 160 m), trinta e quatro
graus nordeste (34° NE); seiscentos e cinqüenta metros ( 650 m); cinqüenta e seis graus- nordeste (56° NE); quatrocentos e noventa e seis mehcs
(496 m), quarenta t cinco graus nordeste (45° NE); oitocentos e dois metros
(802 m), setenta graus nordeste (70° NE); setecentos metros (700 m),
trinta e· seis graus noroeste (36° NW); mil trezentos e sessenta metros
(1.360 m), oitenta e cinco _graus sudeste (85° SE); dois mil metros (2.000 m),
cinco graus sudoeste (5° SW); dois mil e quinhentos metros (2 .500 m), oitenta e cinco graus noroeste (85° NW) -.
Art. 2.° Ficam mantidas as demais disposições\ dos artigos do referido
Decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 3.0 A presente retificação de Decreto não fica sujeita ao pagari:J.ento
da taxa na forma· do art. 17 do Código de Minas.
Art. 4. 0 Revcgam-se as disposições ein contrário.
Rio de Janeiro, 30 de agôsto d_e 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N.0 16.469 -DE 30 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Firmino Guedes a lavrar quartzo no mt:.nicípio
de BocaiuvaJ do Estado de Mit1as Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos têrrnbs do Decreto-lei n, 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta::
Art. 1,.° Ficao f:!utorizado o cidadão brasileiro José- Firmino Guedes a
lavrar quartzo em terreno devoluta no lugar denominado Pedregulho, no distrito de Terra Branca município. de Bocaiuva, do Estado de Minas Gerais, numa
área de cento e trinta e seis hecto.'I"es trinta ares e setenta e um centiares
(136,3071 -Ha) definida Por um polígono que tem o primeiro vértice situado
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à distância de oitocentos e setenta e cinco metros e cinqüenta centímetros
(875,50 m), com orientação magnética quarenta e cinco graus e doze minutos
nordeste ( 45° 12' NE) da confluência dos córregos Pedregulho e M:i<nda
Saia e cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e
orientações magnéticas: trezentos
viD.te e cinco metros (325 m) cinqüenta e
seis graus nordeste (56° NE), quatrocentos e noventa e .<;eis metros (496 m)qus•rentSI e cinco graus norde9te (45° NE), oitocentos e dois metros (802 m),
setenta graus- nordeste ( 70'! NE), mil metros ( 1. 000 m) trinta e seis graus
noroeste (36° NW), mil quinhentos e oitenta e cinco metros (1.585 m) cinqilenta e quatro graus s-udoeste (54° SW), oitocentos e quarenta e seis metro3
(846 m) trinta e seis graus sudeste (36° SE). Esta autoriz~ão é outorgada
mediante .as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
l'viinas e dos arts.~ 32, 33, 34 e suas alíneêJS, Sllém das seguintes e de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher sos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ào Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
·
Art, 3.0 Se o concessionário da a.outorização não cumprir qualquer da&
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será decl:>~rada caduca ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedsdes vizinhas estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, mi forma dos artigos 39. e 40 do Código de Minw.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departa-mento · Nzocional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
·
Art, 6.0 A autorização de- lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do
1\.!inistério da Agricultura, após o pagamento da tzm:a de dois mil setecentos e
quarer.ta cruzeiros (Cr$ 2. 740,00) .
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

e

Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d;,:
Repúb1ica.
GETULIO VARGAS.

Applonio Salles,

DECRETO

N. o 16. 4 70

-

I:E

30 DE AGÔSTO DE 1944

0

Revoga o Decreio -n. 13,796, de 29 de outubro de 1943

O Presiderrte da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.tigo 74, letra a, da Co:r:::siituição e tendo em vista o que requerem José Soares
de Oliveira e Arlindo Alvares de Aguiar, decreta:
ArtigO
leiros José
mero treze
outub;o de

umco, Fica revog3.da a. autorização concedida aos cidadãos brasiSoares de Oliveira e Arlindo Alvares de Aguiar pelo Decreto númil setecentos e noventa e seis (13. 796), de vinte e nove (29) de
mil novecen~os e q•.wrenla e três .( 1943) .

Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 1944·, 123.0 da It1dependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
Col. de Leis -
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DECRETO N. 0 1f?.471- DE 30 DE AGÔS'fO

Retifica o Decreto

11.

0

DE

1944

12.886, de 14 de julho de 1943

O Presidente da Repúblíc2, usando da e.tribúição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 àe janeiro de 1940 (Código de Minas),' decreta:
Art. l.° Fica retificado o artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número
doze mil oitocentos e oitenta e :;:.eis (12.886), de quatorze (14) de julho de
mil novecentos e quarenta e três ( 1943), que aUtoriza a cidadã brasileira Iracema Carvalho Portcla a pesquisar quartzo em terrenos situados no município de
Bocaiúva, do Estado de Minas Gerais, o qual passa a ter a seguinte redação:
Fica autorizada a cidadã brasileira Iracema Carvalho Porteta a pesquisar
quartzo na Fazenda Capão, em Granjas Reunidas, distrito de Olhos d'Água,
município de Bocaiúva, do Estado de Minas Gerais, numa área de setenta
quatro hedares dois ares e noventa e quatro centiares (74.0294 ha), delimitada
por u~ polígono irregular que tem um vértice na extremidade de u1t>.a linha
poligorial aberta de sete (7) lados, com os seguintes comprimentos e rumos
magnéticcs, a partir da barra do córrego Capão das Lages no córrego das
Lages: trezentos e quinze nÍetros (315 m), sessenta e sete graus nordeste_
(67° NE); quinhentos e cinco metros (505 m) norte (N); quatmcentos metros (400 ui), quarenta e oito graus nordeste (48° NE); quatrocentos e cinqüenta metros (450 rr.)( dezenove graD;s trinta minutos nord~ste {19° 30' NE);
quatrocentos e oitenta '.\metros · ( 480 m), trinta e sete' graus~ trinta wJnuto&
noroeste (37° 30' Ni,V); quinhentOs e dez met<OS (510 m), deZoito graus
noroeste (18° NW); setecentos e setenta metl'Cs (770 m), setenta e seis graus
nordeste (76° NE); e o:> bdos a pargr do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), setenta
e seis graus nordeste (76° NE); setecentos e quarenta metros (740 m), sessenta
e sete graus sudeste ( 67° SE); n~i! e duzentos metros, (1. 200 m), dezenove
graus noroeste (19° NW); quatrocentos metros (400 m), setenta e ·sete graus
noroeste ( 77° NW); mil cent~ e vinte e cinco metros ( 1 ~ 125 m.), vinte graus
sudoeste (20° SW).

e

Art. 2.0 A presente alteração não :fica sujeita a pagamento de taxa, na
forma do art. 16 do ·Código de Minas.
Art. 3.0 A :Presente dteração valerá pelo prazo da vigência do Decreto
número doze mil oitocentos e oitenta e seis ( 12.886), de quatorze ( 14) de
julho de mil novecentos e quarenta e três (19.43), podendo ser renovada a
julzo do Govêrno, se ocorrer ch·cunstância de fôrça maior, devidamente ·compmvada·.
Art. 4.° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
Decreto, que passam a fazer •parte integrante do presente .

Art. 5.0

Rev:ogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de ag;ôsto de 194'1·, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 16.472 - D E 30 DE AGÔSTO DE 1944.

Reti!iCl'J.

0

Decreto n.0 11. 2,69, ãe 7 de janeim Q_e 1943

O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, cl~ Constituição e nos tênnos do Decreto~ lei n,0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica retificado o artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número onze
mil duzentos- e sessenta e nove (11.269), de sete (7) de janeiro de mil
novecentos e quarenta e três (1943), que passará a ter a seguinte redação:
''Fica autorizado o cidadão brasileiro Nelson dé.< ·Conceição êJ lavrar jazida
de argila no dist.rito d!õ! Pinheiro, município de .Piraí, do Estado do Rio de
Janeiro, numa área de cem hectares (100 ha), delimitOO.a· por um qua·
d:rado de mil metros (1.000 m) de lado que tem um vértice a novecentos
metros ·(900 m), rumo cinqüenta e sete graus noroeste (57° NW) da estação
de Pinheiro da Estrada• de Ferro Centra•l do Brasil e cujos lados adjacentes
a êsse vértice, têm os seguit~tes rumos: quarenta e· cinco graus noroeste
(45° NW) e qua-renta e cinco graus sudoeste (45° SW). Esta autorização
é outorgada medümte a'S condições do parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e d-:
outras constentes do mesmo Código, não e?'pressamente mencionadas neste
Decreto.
Art. 2.0 O título @ que a.lude o Decreto número onze mil duzentos
sessenta e nove (11.269); de 'sete (7) de janeiro- de mil novecentoS e q~a
renta e trê's (1943), terá, como seu ·necessário complemento, uma via autêntica dêste De<:reto.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 ·'de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
d2:r República•.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N . 0 16.473 ~

DE

30

DE

AGÔSTO

DE

1944

Çoncede a Codez O'Grady & Cia. autorização para iw;cion2r como
emprêsa de mineração
O Presidente da República, us:mdo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto·lei n. 0 1. 985, . de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 E' concedida a Cnrtez O'Grady & Cia. sociedade em nome
coletivo, com sede na Capital do Estado do Ceará, autorização para funcio~
nar como emprêsa de 'mineração, de acôtdo com o art. 6.0 § 1. 0 do Decretolei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesràa sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto· da referida autorização.
Art .. 2. 0 Revogam·se as disposicões em contrário.

'

-

.

Rio de Janeiw, 30 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARG_.;.s.

Apolonio Saiies.

.136
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DECRETO N.O 16.474 -

DE

30 DE ACÔSTO DE 1944

Conced eà "Calcife" Indústria e Comércio de Materiais Ltda., autorize.ção
para funcionar como emprêsa é.e- mineração
O Presidente da RepKblica, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra· a, da Constituição e nos tênno::; do Decreto~ lei n. 0 1. 935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. 0 E' conc~dida à "Calcife'í Indústria e Comércio de /Materiais
Limitada, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede na
Capital do Estádo de São Paulo, autorização para funcionar como emprêsa
de mineração, de acôrdo com o qq:e dispõe o art. 6. 0 § 1.0 do Decreto-lei
n. 0 1.985, de 20 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma
sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor·
ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições me contrário.
Rio de Janeiro, 30 de
República.

agôst~

de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
GETÚLIO VARGAS.

Apolônio Salles.

DECRETO N. 0 16.4 75 -

D&- 30 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza a emprêsa. de mineração Sociedade Exportadora Rio Doce Limitada
"Seridó" a lavrar jazidà de mica e associados no município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti-go 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 · Fica autorizada a emprêsa de miners.oção Sociedade Exportadora Rio Doce Limitada., "Seridó" a lavrar jazida de mica e a•ssociados em
terrenos situados nas Cabeceiras do córrego Prêt'o, nó distrito de São Tomé,
do município de Conselheiro Pena, do Estado de Mim:.os Gerais, numa área
<ie cinqüenta hectares (50 ha), definida. por um retângulo que tem um vértice situado à distância de quatrocentos metros (400 m) e orientação magnêtica cinqüenta e cinco graus noroeste (55° NW) da confluência- dos córregos
Prêto e da Lavrar e Cujos ls.dos divergentes dêsse vértice têm os seguintes
ccmprimentos e orientações magnéticas: mil metros (1. 000 m), leste (E);
..quinhentos metros (500 m), sul (S). Esta autçrização é outorgada• mediante
as condições constantes do parágrafo único do a-rt. 28 do Código de Minas e
dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além da-s seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não .express8.mente mencionadas neste decreto.
Art. • 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher &'OS
.cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de_)'/.l:inas.
Art. 3.0 Se o concessionário da G.'Lttorização não cumprir qualquer da3
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será decl81rada caduca ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo parê! os fins da lavra, na form8. dos artigos 39 e 40 do Código de Min::,s.
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Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento N&donal da Produção Mineral e gozará dos favores. discriminados no
ar L 71 do mesmo Código.
Art. 6. 0 A aUtorização de lavra terá por título êste decreto, que será
t:·anscri'to no livro próPrio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da ·taxs.• de mil cruzeiros (Cr$
1. 000,00).
Art. 7.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3b de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d;:;República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.476

-DE

30

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o cidadão bras.ileiro .{lmérico Antônio Rodrigues a pesquisar ar.gila e
D.ssociados no município de Casemiro de Abreu, do Está.do do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer~ o art·i·
go 74, letra a da Constituição, e nos têrmos do· Decreto~ lei n.O 1. 985, de 29

c1e janeiro de 1940 (Código de Minas), dec-reta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadãO· brasileiro América Antônio Rodri~
gues a pesquisar argila e associados em terrenos situados no lugar denoroi
n2do Lontr.s.•, no distrito e município de Caseroiro de Abreu, do Estado do
Rio de Js..neiro, numa área. de cinqüenta e quatro hectares e quarenta ares
( 54,40 ha), delimitada por um polígono tendo um vértice no marco quilo~
m'étrico cento e setenta e três (km. 173) dê! linha Barão de Mauá~Campos
da The Leopoldina Railway C.0 Ltd. e os lados a partir dêsse vértice os
seguintes ·comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e .cinqüenta metros
( 650 m), dezesseis graus quinze minutos sudoeste ( 16° 15' SW); oitocentos
e trinta metros (830 m), leste (E); seiscentos e cinqüenta metros (650 m),
dezesseis graus quinze. minutos nordeste ( 16° 15' NE) e oitocentos e oitenta
rr:.etros (880 m), aoo longo da linha férrea. até o ponto de partida.
4

Ai-t. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos
Código de Minas.-

estabelecidos

no

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autên·
tica dêste decreto, p.s.ogat·á a taxa de quinhentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
550,00), e será transcrito no Hvio próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineml do Ministério da Agricultura.
Art.

4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.C' dar
Repúblics•.
GETULIO VARGAS.

Apolonlo Salles.
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DECRETO N.O 16.477 -

DE

30 DE AGÔS'l'O DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Luís Rodrigues Campos a lavrar jazida de mica
e associados no· tnunicípio de Governador Valadares, do Estado de
Minas Ger,ais

O Presidente da República, usando da atribuição que Ihé confere o artigo 74, letra a da Constituição, e nos tênnos do Decreto-lei n. 0 ·1.98S,·de 29
de janeiro de 1940 (C&:ligo de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica z.outori:~:ado o cidadão brasileiro Luís Rodrigues Campos
a lavrar jazidz, de mica e associados em terrenos situados na Fazenda Fortaleza, no município de Govern;:;.tdor Valadares, do Estado de Minas Gerais,
numa área de cinqüent~ hectares e cinco ares ( 50.05 h a) definida por· um
;retângulo qu~ tem um vértice situado à distância de mil duzentos e quaren~a
metros ( 1. 240 m) e orientação magnética trinta e cinco graus trinta minutos
sudoeste (35° 30' SW) da confluênci~ do cóirego da .L~vra com o ribeirão
do Bugre, e cujos lados divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e orielltações magnéticas: setecentos e quinze metros (715 m) sul
{S), e setecentos metros (700 m) oeste (W). Esta autorização é outorgada
mediante as\ condições constantes do pSlrágrafo único do art. 28 do Cádigo
de Min'as e dos artigos 3?, 33, 34 e suas alíneas, z.•lém das seguintes e de
out·ras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste
decreto.

Art. 2.0 O concession.firio da autorização fica obrigado a recolher c:os
cofres públicos, na. forma da lei os tributos que fOrem devidos à União, ao
Estado e ao :rviunicipio, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 se o concessionário da s'l.ltórização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização d,e lavra será decl<>~rada caduca ou
nula, na forma dos arti_gos 37 e 38 do Código de Mina.s.
Art., 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo pam os fins da lavra, na forma dos artigos :39 e 40 do Código de Minz.ls.
Art. 5.0 O concessionário da autorização _será fiscalizado pelo Departamento· Ns'CiOnal da Produção Mineral e gozará- dos favore~ discrim!nados no
art . 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério d~ AgricultuTa, após o pagamento da taxa de mil e vinte cruzeiros

(Cr$ 1.020,00).
Art. 7.0

RevogMU-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e· 56.0 da
República•.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.478- DE 30 DE AGÔSTO DE 1944
Autoriza o cidadão brasi!ei:ro José Antunes dos Santos a pesquisar qua~tzo e
associe.dos no município de Bocaiuva, do Estado de Minas Gerais
_ O Presidente da República, usar.do da atribuição que lhe confere o arti-

go 74, letra a da Cqnstituição, e nos tê!'mos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Cócli!?;o de Minas), decretg:

Art. 1.° Fica ::.:•utorizado o cidadão brasileiro José Antunes dos Santo3
a pesquisar quartzo e associados numa áres.• de set-enta e nove hectares
(79 ha), situadaJ no loca•l denominado S<mto Antônio dos Porcos, distrito de
Vargom Mimosa do muniópio de Bocaiuv~, do Estado de Minas Gerais e
delimitada por uma linhs. poligonal que tem um vértice no ponto em que
a estrada Santo Antônio dos Porcos Capão Rico. atravessa o córrego Santo
Antônio e os lado3, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos
e :rumos ma-.gnéticos: quatrocentos metros (400 m), oitenta e cinco graus
sudoeste (85°-SV/); trezentos metros (300m), dez graus sudoeste (10° SVl);
quffirocentos metros (400 m), doze graus sudoeste (12° SW); quatrocent()s
e cinqüenta metros ( 450 m), seis graus sudoeste (.6° ·SW); quinhentos metros (500 m)) vinte e .seis graus sudoeste (26. 0 S\V); quinhentos metros
(500 m), setenta gr'"us sudeste, (70° SE); quinhentos metros (50(),m),
oito graus nordeste { 8.0 NE); quinhentos metros (500 m), dezessete guus
nordeste (17. 0 NE); quatrocentos metros (400 m), dezenove graus nordeste .09° NE); trezentos e cinqüenta metros (350 m); dezesseis graus.
nordeste (16° NE); cento e sessenta metros (160 m), cinqüenta e doi'!!
grruxs. noroeste (52° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é out-orgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, q'ue será uma via autêntica dêste decreto·; pagará s- taxa de setecentos e ·noventa cruzeir-os (Cr$
790,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minh;tério dã Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 1944,' 123.0 da Independência e 56.:. cia.
Repúblics.•.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Snlles.

DECRETO N. 0 16.479- DE 30 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadiio brasileiro José Domingas de Oliveira a pesquisar rntca e
associado~ no muniCípio de Peç:mha, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usomdo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra- a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeim de 19,}8 (Cóâigo de Minas), decreta:.
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Domingos de: Oliveira a pesquiss.•r mica e associados numa área de cinqüenta.. e seis hectaras
(56 ha), situada· no lt1gar denominado Serra do Mundo Velho, t;Iistrito de
Ra-malhete, município de Peça•nha, do Estado de Minas Gerais e delimitada
por um retângulo t0r:.do um vGrtice a quatrocentos e· vinte metros ( 420 m).

HO
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rumo quarenta e sete graus noro~ste (47° NW) magnético da foz do cór
rE-go da J\.fics.• Verde, afluente do ribeirão do Mundo Velho e os lados que
paitem dêsse vértice com oitocentos metros (800· m) e rumo quinze gmus
r.ordeste (15° NE) ma·gnético, setecentos metros (700 m) e rumO setent:'l e
c.inco graus sudeSte ( 75° SE) magnético,
Art. 2. 0 Esta autoriz<lção é outo:rgada nos têrmos estabelecidGs no
Código de Minas.
4

Art. 3.0 O título da autoriz-a:ção de pesquisa, que será um~ via auiên
tica dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e sessenta cruzeiros. (Cr$
560,00), e será transcrito no livro próprio da- Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
4

Art.

4.0

Revogam-se as disposições em contririo.

Rio de Ja·.neiro, 30 de agôsto de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repéblico::..
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.480 -·DE 30,.DE AGÔSTO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Filemon Benevides de Magalhães ·a pesquisar
ambligonita c .::.ssocia.dos no município de Solonópolis, do Estado da~ Ceará
O P:oesidente da .~e-pública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, let:ra a, de;, Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 ' 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Filetpon Benevides de
Magalhães a pesquisar ambligonita e ,associados numa área de trinta- hectares
(30 ha), situade na FazendG.• Soledade, distrito e município de Solonópoli:o,
d0 Estado do Ceará, e delímita>da por um retângulo tendo um vértice a no
vccentos e noventa e oito metroS (998 m), rumo trinta e dois graus quarenta e cinco minutos sudoeste (32° 45' SW) magnético do ponto em que a>
Estrada Senador Pompeu-Cachoeira atravessa o riacho Barra dos Córregos e
os lados que partem dêsse vértice, com seiscentos metros (600 m) e rumo
oitenta' e sete gra>us cinco minutos sudoeste (87° OS' SW) magnético, quinhentos metros ( 500 m), e ruffio dois graus cinqÜenta e cinco minUtOS SU·
deste (2° 55' SE) magnético.
8

Art. 2.0 Esü:: antoriza>Ção é outorgada nos têrmos estabelecido;; no
digo de Minas .

Cá~

Art. 3.0 O título da :::mtorização de pesquiss- que será uma via autêntica dêstEl decreto, pagará a tax~ de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
tJ·anscrito no livro prÓprio da Divisão de Fomento da Produção Mi.neral do
Niini.stério da Agricultura.

Art. 4.0

Revog21m-se as disposições em contrário.

R.io d2 Janeiro, 30 de agôsto de 1944·, 123.0 da- Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.481-

DE

30

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Eugênio George Pedro Wohrle a pesquisar minério de platina e associe.dos no município de Conceição do Me.tâ Dentro,
do Estado de Minas Gerais
O 'Pro:>:sidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e ·nos têrrnos do- Decreto-lei n. 0 1. 985, de
2Ço d~ janeiro de 1940 (Código de Minas), deéreta:
A.rt. 1.° Fica s·utorizado o cidadão brasileifo Eugênio George Pedro
VVohrle a pesquisar minério de platina e associados numa áreSJ de três hectare:;,, cinqüenta e dois ares e cinqüenta centiares (3,5250 ha-). situada na Fazenda• da Limeira, distrito Morro do Pilar, município de Conceição do Mato
Dentro, do Estado de Minas Gerais e delimitada por uma lir>.ha poligonal que
tem tún vértice a duzentos e· setenta e sete metros e cinqüenta centímetros
(277 .50 m), rumo cinqüenta e sete graus e trinta minutos sudoeste (57° 30'
SVil) magnético ds• foz do. c6rrego da Limeira, a.f.luente do rio Picão e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os· seguintes comPrimentos e rumos magnéticos: oitent~ metros (80 m), sessenta graus sudeste (60° SE); cento e
quarenta• e oito metros (148 m), quarenta e um gmus sudoeste (41° SW);
trinta metros (30 m), seis graus sudoeste (6° SW); cinqüents- metros
(50 m): doze gmus sudoeste' ( 12° SW); cem metros ( 100 · m), quarenta graus
sudoeste (40° SW); cem metros (100 m), quarenta e um graus noroeste
(41° N~oN); cento e oitenta metros (180 m), deZesseis gmus nordeste (16°
NE); cento e cinqüenta metros (150' m), sessenta e um graus nordeste
(61° NE).
Art. 2.0 Esta au-::orizG.•ção é outorgada nos têrrnos estabelecidos no Código cle Minas.
Art. 3.0 O título da· autorização de pesquisa, que será ums- via autentica dêste decreto, pagará a taxSJ de ·t•ezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do
1'.1inisfério da AgriCultura.
~
Art. 4.0 Revogattn-se as dispcsições em contrário.
Rio de ]8-neiro, 30 de agôsto de 1944, 123.0 dó.· Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0

16.482 -

DE

30

DE AGÔSTO DE

1944

Autoriza o cidadão b::asileiro Elias Eugênio Cavalcanti a pesquisar ambligo-'r
nita e associados no município de Solonópolis, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da. Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica a•utorizado o cidadão brasileiro Elias- Eugênio Cavalcanti
a pesquisar ambligonita e associados numa área de cento e dez "hectares
( 110 ha), situada nos lugares denominados Cangati e Encanto, distrito de
Cangati, município de Solonópolis, do Estado do Ceará e delimitada por um

ATOS DO PODER EXECUTIVO

retângulo, tend-o um vértice a quatrocentas· metros (400 m), rumo oeste (W)
magnético da confluência dos córregos Caroba e Xique-Xique e os lados que
partem dêsse vértice com dois mil e duzentos metros (2.200 m) e rumo
cinqüent~ gra-us noroeste (50° NW) magnétko, quinhentos metros (500 m)
e rumo quarenta gr::ms ·sudoeste (40° SW) magnético.

Art. 2. 0

.
, I
Esta autorizs.•ção é outorgada nos termos estabelecidos no Có-

digo de Minas.
Art. 3.0 O títu!o da autorização de pesquisa, que será uma Via autêntica dêSte decreto, pagará a taxa de mil e cem cruzeiros (Cr$ 1.100,00), e
-será transçrito no livro uróprio da Divisão de Fomento da Produção ~/lineral
de Ministério da Agric~1tura.
.
Art. 4.0

Revog@ffi-se as disposições e:rri contrário.

Rio de J2r1eiro, 30 'de agôsto de 1944, 123.0 da Independénci8 e 56. 0 da
lo?.epúb!ica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETü- N .0 16 .483 -

DE

30 DE AGÔSTD DE 1944.

Autol'iza o cidadão brasileiro José Soares do Cottto a pesquisar mica e as..c:ocia.dos no município de Resplendor, do Estado de Minas Gerai<J
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, d~ Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 98.5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José. Soa'l'es do Couto a
pesquisa-r míca e associ~dos na lugar denominado Sértão, no distrito de Ituêta,
município de Resplendor, do Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta
e nove hectares ( 49 ha) delimitada por um quadrado tendo wn vértice a
distância de novecentos metros (900 m) no ntmo magnético setenta graus a
trinta minutos sudoeste (70° 30' SVJ) da• barra. do córrego Jacinto Marins
na margem esquerda do córrego Santo Cristo, e os ladoS que partem dêsse
véi-tice, têm o comprimento de setéc~ntos metros (700 m) e os rumos magnéticos: trinta e três graus noroeste (33° N\V) e cinqüenta e sete graus sudoeste (57° SW).
Art. 2. 0 Esta autorizs·ção é outorgada nos têrmos estapelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 'O título da autorização de pesquise') que será uma via autêntica dêste decret-o, pagatrá a taxa de quatrocentos e noventa cruzeiros ..... .
(Cr$ 490,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4. 0

Revogsan-se' as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de agôsto -:',?.República.

~,l_";.-~4,

123. 0

d~.

lndepend&ncia e 56.0 da

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N, 0 16.484 -

DE

30

DE

443

AGÔSTO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Maria Nazaretb. Roseira a pesquisar minério-; de
itíquel no município de Goiânia, do Estado de Goiás
O Presidente da República, us~ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constit:uição, e- nos têrmo3 do Decreto-lei n. 0 1. 985, Ce
29 de janeiro' de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizads· , a cidadã brasileira Maria N:>.ozareth Roseira 3
pesquisar minérios de niquel numa área de cento e vinte hectares, seis ares
e vinte e cinco centiares ( 125,0625 ha): · situads.- na faze~da Morro Feio,
-distrito de Grimpas do município de Goiânia, do
EstOO.o de Goiás,
e delimit&<da por uma linha poligonal que tem um vértice na confluência
dos córregos Bocaina" e Jai-aguá e cujos lados, a partir dêsse vérti.::e, têm Of
seguintes comprhnentos e rumos magnéticos: mil e seiscento_s metros (1.600m),
-cinqüen~a e cinco· graus e quarent.s; minutos sudeste (55° 40' SE); mil e
trezentos metros (1.300 m), cinco graus nordeste (5° NE); mil metros
(1.000 m), setenta e oito graus e três minutos noroeste (78° 3' NW); setecentos e cinqüenta e três metros (753 m), trinta e oito graus e cinco minutos sudoeste (38° 5' SW), /
Art. 2.0 Esta autoriii-çõo é outorgnda nos têrmos estabelecidos· no Co
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquiss:o que será uma via autên·
tica dêste decreto, pagará a taxa de mil duzentos e sessents:o cruzeiros ..
(C:r$ 1.260,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Pro?ução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revoga•m-se as disposições em contrário.
Rio de ,Janeiro, 30 de agôst-o de 1944, 123.0 dSJ Independênc_ia c 56.0 dt~o
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.485 -

DE 30

DE

AGÔSTO DE 1944

Autoriza a emp•êsa de mineração Chaves & Cia. a pesquisar magn.esit;l' e
associados no município de ]ucá.s, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de· janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. ·1.° Fica autorizada a e!fiprêsa de minerG.<Ção Chaves & Cia. a
pesquis?r magnesita e S!ssociados numa área de trezentos e vinte e cinco
hectares (325 ha), situada. no lugar denominado Sítio Torto, distrit-o e munícípio de Jucás, do Estado do Ceará, e delimitada por um retângulo tendo um
vértice a duzentos e dois metros (202 m), rumo oitenta graus sudoeste
(80° SW) magnético, do quilômetro vinte e nove (km.. 29) da rodovia IguatúJucás, e ··os lados, que patrtem dêsse vértice, com dois mil e quinhentos metros
(2._500 m), e rumo leste (E) ma>gnético; mil e trezentos metros (1.300 m),
e rumo norte (N) magnético.
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Art. 2.0 Esta autorizc.-ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códíg0 de lHimls.
Art. 3.0 O título da autorizaÇão de pesqi.âsa. que será uma via autên~
t1ca dêste decreto, pagará a taxa de três mil dUzentos e cinqüenta cru<:eiros
(Cr$ 3.250,00), e será transcrito no livro próprio da• DivisãO ·de Fomento daPrcduç&o Mineral do Ministério da. Agricultura.
Art. 4. 0 Revogc;.m-se as disposições eri:J. contrário.
Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 1944, 123.0 da• Independência e 56. 0 d<>·
República.
GETULIO

VARGAS.

_4po/onÍo Salles.

DECRETO N. 0 . 16.486 ~ DE 30 DE AGÔSTO DE 1944
AutoriZa o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a pesquisar minétic de
ferro e associados no mu-nicípio de Campo Largo, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, d& Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985. -·de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jorge Bueno Monteiro a
pesquisar minério de ferro e associados numa área de quatrocentos hecta:res
í. 400 ha) situada no lugar denominado Morro da Cai, distrito e município de
Campo Largo, do Esta-do do Paraná, e delimitada por um retângulo tendo um
vértice a quinhentos -e noventa metros (590 m), rumo um graus e cinqüenta
minutos nordeste (1° 50' N;E) magnético; da confluência do c.órrego José
Gera.·k e arroio Sítio do Mato, e os lados, que partem dêsse vértice, com quatro
rnil metros (4.000 m) e rumo cinqüenta e seis graus sudoeste (56° SW)
magnético, mii metros (1.000 m) e rumo trinta e quatro graus. sudeste (34<>SE) magnético.
Art. 2. 0 Esta autorizs.•ção é outorgada nos tGrmos estabelecidos no CÓdig.o de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será um<:! via _autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quatro mi! cruzeiros (Cr$ 4. 000,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão. de Fomento d~ Produção M-ineral
do Ministério da Agricultura.
A.rt. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J2'neiro, 30 de agôsto de 194<!·, 123.0 da· Independência e 56.0 d3
República.
GETULIO VARGAS.

ApolonÍo Sa.Iles.
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DECRETO N. 0 16.487 -

445

DE 30 DE AG!)STO DE 1944

Autoâza o cidadão brasileiro Filemon Benevides de J.illagalhâes a pesquisar
ambli{}.onita e <ts:so,ciados no município de Solonópolis, do Estado do Ceará
O Presidente da Re:púb!ica-, usando da atribuição que lhe confere o 2r...
tigo 74, letra a, d:::. Constituição, e nos têrmos do· Decreto·lei n. 0 1. 985, d:29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado· o cidadão brasileiro Filemon Benevides de
Mag3.lhães a pesquisz.•r ambligonita e associados numa área de cinc1üenta
hectares (50 ha), situada na Fazenda Cangati, distrito de C8'ngati, do municipio de Solonópolis, do Estado do Ceará, e delirilitadS! por um retângulo tendo
um vértice a duzentos e quz.,renta e cinco metros (245 m), 1·umo leste (E)
mngnético, da foz do córrego Verde afluente do riacho IVíalhada da Areia, e
os lados que partem dêsse vértice com mil duzentos e cinqüent:;,._ metros
(1.250 m) e rumo trinta graus sudoeste (30° SW) ma-gnético quatrocento::1
met.-'os (400 rn), e rumo sessanta gra"u& sudeste (60° SE) magnético.
Art. 2.0 Esta 2utorizz.ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có.
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa-, que será uma via autentica dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de FomentLJ da Produção Iv!ine-al
de. I•.iinistério da Agricultum.
Art. 4. 0

RevogBm-se as disposições em contrário.

R.io de Janeiro, 30 de agôsto de 1944, 123.0 dô! Independênci2 e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.488 -

D~ 30 DE

AGÔSTO DE 1944

Autodza o cidZ!dâo brasileiro Pedro Gouveia Nlonteiro Tôrres a pesquü;at
mica e e.ssociados no município de Barra-Mansa, do Estado_ do Rio de Janeiro
O P::-esidente da República, llSando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, d8> Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código diô! Min8.s), decreta:
Art. L° Fica autorizado o cidadão brasileiro POOro Gouvaia l\ofonteiro
Tôrres :o.· pesquisar mica e associa•dos no lugar denominado Vila-Nova situado
no distrito e município de Barra Mansa, do E"';tado do Rio de janeiro, numa
área de cinqüenta hectwes sessenta e s'ete ares e cinqüenta e três c2ntiares
(50.6753 ha), delimitada por um polígono, tendo um vértice à distância de
seiscentos e oitentg e cinco metros (685 m), no rumo magnético cinqüenta
e quatro graus quinze milmtos ncrdeste (54° 15' NE) do mnrco quilométrico
cento e onze (km 111) da linh8> da Rêde Mineira de Viação, no trecho Barra·
Mzmsa-Glicério e os lado:> a pattir dêsse vértice, os seguintes comprimentos ~
rumos ma-gnéticos: seiscentos e dez metros (610 m), dois graus quarenta e
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cinco minutos noroeste (2° 45' NW); 'seiscentos e oitenta e oito . m·etros
(688 m), oitenta e sete graus quinze minutos nordeste (87° 15' NE); qui·
nhentos e q~arenta e sete metros (547 m), trinta e cinco graus quarenta e
cinco minutos sUdeste (35° 45' SE); trezentos e oitenta metros (380 m),
sessenta e três greus quarenta e cinco minutos sudoeste (63° 45' SW); seiscen-

tos

e trinta e se:te metros (637 m), oitenta e sete graus quinze minutos sudoeste (87° 15' SW).
Art. 2.0 Esta autoriz~~ão é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será um8 via autêntica dêste decreto, pagará a tacra de quinhentos e dez cruzeiros (Cr$ 510,00),
e setá transcrito rio livro próprio d& Divisão de Fomento da Produç~o Minera1 do Ministério da Agricultura.
Art. 4·. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de 2.gôs~<J de 1944, 123.0 d31 Independência e 56.0 da
Repúb!ica.
GETULIO VARGAS.

Applonio Sa.lles.

DECRETO N. 0 16.489 -

DE

30 DE AGÔS!O DE 1944

Autoâza os cidadãos brasileiros Alberto Pereira do Vale e Agostin!10 Pinto
Tavares a pesquisar núca e associa:dos no município, de Mudae, do
Estado de Min;;.s Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que Ihe confere o ar··
Decretn-t~i n.O 1.985, d{>
2:; cle janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

tigo 74, letra a, ds. Ccnstituiç5o, e noS têrrnos do
Art. 1.°

Ficam autorizados os cidadãos .brasileiros Alberto Pereim do

Vale e Agostinho Pinto T<::.vares a pesquis-ar mica e associados numa área de
cinqüenta· e nove hecta'I"es dois ares e setenta centiares (59. 0270 ha). situadc:no luga:r denominado Fazend&• do FUndão, dh.:trito de Ros6rio de Limeira,,
município de ·Muriaé, do Estado de I~inas Gerais, área essa delimitada por
um retângulo que tem u::n vértice a dois mil quatrocentos ·e vinte metros
(2 .420 m) no rumo oitenta. e sete graus dezoito minutos nordeste (87° 18'
NE) dz! confluência dos córregos Fundão e Tanjurú e cujos 1~-dos, convergentes
nesse vértice, têm os seguinte-:; comprimentos e rumos:. oitocento.s ·e oitenta
e um metros (881 m), qual.·enta e cinCo graus nordeste (45° NE); seiscentos
e setenta m.::tros (670 m), quarenta e cinco graus sudeste (45° SE).
Art. 2. 0 Esta autorizã.oçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos ao 2Ó·
digo de Mins.s.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma- via autêntica dêste ·decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00), e será
tr:=:...nscrit<J no 1iv1:o próprio da Divisão de Fomento d~ Produção Mineral de.
Mi!1istério da, Agricultura .
Art. 4. 0 ' Revogam-se as disposiçõe~ em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de agôst<J de 1944, 123.0 d<i' Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.490 -

DE

30

DE

AGÔSTO

DE

1944

Ar..:tc.riza a sociedade de Mineração E-rnesto Zabeu e Filhos Limitada a pesquisar caulim e associados no município de São Paulo, do E!:fado de
São Paulo
O Presidente da República, US<:J.ndo da atribuição que lhe confere o art-igo 74, letra a, d~ Constituição, e nos têrmos do Decreto><lei n.O 1. 985, de
29 de je.neiro de 1940 .(Código de Minas), decreta:
Art.

1.°

Fica autorizada- a sociedade de Mirieração Ernesto Z2beu e

Filhos Lim.it:Jda a pesquisar Caulim e associados .em terrenos do imóvel Vila
Bm·sil situado na zona do Ipir.::mga, município de' São Paulo, do Estado de

São Paulo, numa área de vinte e· um hectares, sete ares e quarent:õ~ e q1.1atro
centiares (21,0744 ha), delimitada per um polígono tendo um vértice a distância de cento e um metros e setenta centímetros (101,70 m), rumo magnéDco oitent<;; e seis graus e vint-e e dois minutos sudeste (86° 22' SE) do
canto sudoeste

(SW) do prédio número quatro mil duzentos e quatorze
4. 214) do antigo Caminho do Mar e os lados 8! partir dês se vértice têm osseguintés comprimentos e rumos magnéticos: cento e doze metros (112 m).
trinta e oito graus e vinte· e cinco minutos noroeste (38° 25' NW); cento e
quarenta metros e dois centímetros ( 140,02 m), quaren1.:2.l e oito graus e cinco
minutos nordeste ( 48° 5' NE); duzentos e -oitenta e quatro metros e oitenta:
csntímetros (284,~0 m), sessent8! e dois gra-us e dez minutos nordeste (62°
JO' NE); oitenta e seis mztros e oitenta centímetl·os (86,80 m), oitepta graus
e dez minutos sudeste (80° 10' SE) duzentos e sessenta e oito metros e
sessenta centim'etros (268,60 m), oitenta e sete gnms e trinta e um mül.Utos
nm·deste (87° 31' NE); cento e ~essenta e qua.tro metros e oitenta centírne·
tros ( 164,80 m), quarenta graus e trinta. e cinco minutos nordeste ( 40° 35'
NE); duzentos e quarenta metros e vinte centímetros (240,20 m), quarenta
e quatro gnms e vinte minutos sudeste (44° 20' SE); cento e qua•renta e·
nove metros e quinze centímetros (149,15 m), vinte e seis graus e trinta mi·
nu tos sudoeste (26° 30' SV\7); oitocentos e cinqüenta e nove metros e vint!"
centímetr-os (859,ZO m) oitenta e um graus e vinte minutos sudoeste (81°'
20' SW).
!

Art. 2.0 E.rta c.uto"<lzz.ção é outorgada nos têrmos e3tabe.lecidos no Códlgo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, qui:! será uma- via autên·
tica dêste decreto, pagará a taxe de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00). e será
tmnsc.-ito no livro próprio. da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

l<.evoga.m-se as disposições em contrário.

Rio de J::meiro, 30 de agôsto de 1944, 123.0 da- Independência e 56.<) da·
Repúbliçq.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa!les.
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DECRETO N. 0 16.491 -

DE

30 DE AGÔSTO DE 1944

t-lutorizn o cidadâo brasileiro Agenor Antônio de Faria a pesquisar quartzo e
e.ssociados no mur.icípio de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, ·USando da atribuição que lhe confere o artigo, 74, letra a, dn Constituiç5o, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, é2
2Ç de ja11eiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Agenor Antônio de Faria
a pesquisz.•r quartzo e associados numa área de oitents e nove hecta-res e V'inte
e quatro ar8S (89,24 ha), situada no· local denominado Cabeceiras do Córrego Prêto, no distrito de !o.!!:oscovita, município de Conselheiro Pena, do Es..
tndo de Minas Gerais e delimitz.da por uffi polígono retilí.neo irregul8!, que
tem um vértice a novecentos e dez metros (910 m), no rumo magnétic~.l setenta e cinco graus e trinta minutos nordeste (75° 30' NE) da confluF>ncia
do riacho José de Freitas com c córrego Prêto e o;> lados, a partir do \l'êrtic"'
considers.<do, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e
sBtenta metros (270 m), vinte e oito graus nordeste (28° NE); trezento.."-· e
setenta e cinco metros (375 m), setenta- grz.>us nordeste (70° NE); novecentos
e noventa e quatro metros (994 m), sessenta e um graus sudeste (61° SE):
quatrocentos e noventa- e dois metros (492 m), sul (S); cento e cinqüenta e
dto metros ( 158 m), sessenta e cinco graus sudoeste ( 65° SW): trezentos
e setenta e cinco metros (375 m), qus.<renta e dois graus sudoeste (42° SW);
trezentos e- sessenta e sete metros (367 m), sessenta e seis graus 11oroeste
( 66° NW); oitocentos .e V'inte metros (820 m), doze graus noroeste ( 12° NW);
quatrocentos e cinqüenta metros (450 m), noventa graus oeste (90° W).
Art. 2. 0 Esta 8utorizz:çâo é outorgada nos têrmos estabelecidos f.o Código de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será um~ via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de novecentos cruze'iros (Cr$ 900,00) e será
t·l anscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produ cão l/Iineral do
!v!iu1stéric da Agdcultura.
~
P..rt. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de JlÕmetro, 30 de agôsto de 1944, 123.0 dr;,o Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A{Jolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.492 -

DE

30 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidâdiío brasileiro Aristides Francisco ]unqueira a pesquhmr dolomita no município de Ouro Prêto, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que Ih~ confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficz. autorizado o cidadão brasileiro Aristides Francisco Juna pesquisar dolomita numa área de setenta e quatro hectares e quarenta e nove ares (74,49 ha), situada na fazenda da Vigia., distrito de São
Julião, município dB Ouro Prêto, do Estf.od.O de Minas Gerais, área essa delimitp.d:õ! por um pollgono irregular que tem um vértice a oitocentos metros
ql~eim
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t..SCO !?"..) !'lO rumo r.'lB.g:-:!.8-~ko sessenta· e dois gracs node~tc (62° NE) da
dos ~órr..;go3 de Bccaína e do AP..Ú e cujos lados, a p.::rti.r dêsse
vér'dce, o.:t\:::;.1 oé; -;:;es<.úübs comprimentos e :;-u~os rr:.2gnéticos: oitocentos e
sete11t2 e ci.ncD rr.et;:os (8'.:'5 m), oitent::J c três graus nord8ste (83° NE); di.!··
z::ni:o~ e novcntz.• :-nctro:> (290 ":.11), sessenta e oito gr~us e trinta minutos sudes'~e (68° 3D'
cento e o2tcnt"' metros (180 í"~l), dezoito graus sc1dcleste
( 18° g~_v); cs·:·-,to e vi.:n'::e' e .sete :·.·:!8Ü'C3 ( 127 n;,), oitenta grz:us € tri:Xi:a minL•.tcs u:d~ste (SD 0 30' SE); seb:8!ltOS e qdnzc lr..~tros (615 m), dezoito
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ti.c;:, C.,";:;'~'~ r2~'cretc., p~l::r~·.::-:5 a tsx;>. de scw:::;~;--;-::os 0 cir•qi'tentcl c;:uzeiros ...
~ C1-::; ].')n,OG), c ~;8r2 tr<cmcri.~o no i.ivro !Jró:rl'io droJ Divisão de Fo:tT'.~n.to d<:..•
f;·oóJc-2o .i\·~iP.er8.I Co I~6Di.st6rio d:o,;: P.r;ri:::ultu.rél.
r.,_,~ :?'2.'10:?;é~'>:::.-se [!C, c:.<;>-:_.)c)s-i.çõcs e~:l'\ co_n:tr6rio.
F.'io \~':! Jc-:!Jeir·o, 38 ds 2[Ôst0 c.le 134··\ 123.0 dz.• I:~d8p8ndêni.:iu ~ 5G. 0 da
P.."'pCb!icf'._.

,\·>..

Apo!c::<io S2.lles.

:c-!.l~CR.ETO

N.O 1'5 403 ~

DE

30

DE

..<'.GÔ-S'l"D

DE

19<'1-4

.4ufo.~.hé':: D cid~<d:lo

b::;;:,.•,Deh:o F3:_:s!"o Nas-cir..7.C!Ito Bitte:r;coH;-t a pÓ::.qu..i.t;:!Jl' lh:o<dtl e D.:>wch'!.c'os no ::<mnicfpio do Cê!·;c A.zul, do EDtado do P.;,t.:J..ná
Q

dg.:; 7'i
2~' d ·o

Prt:sid2:-::t2 da Repú~::i:::.s-, uszmà.o d8. e.tribu~çõ.o que lhe confe:·e· o o.r~
1,.,-~:·~1 a, Os. Con:::tit.niç8o, e nos têca.,_c3 do Dec·retc-lei n.o 1.935, c::~:
j~ ·.~c~ro d8 19·~-8 ( Cód~go de Minns), dscL·e-ta:

c~.:·t.
1. 0 'Fico. :J.t-::crizado o ddad&:o bn:.sileiro F&usto Nasd:n6nto Bi:;>
tea.:cn:;·t :;.• .'C0~(:!UiSsx n~:orl"..S: e ~s~ocio.dc9 no lUQ:S.r d8nomiDS:do Tigre situado
l<C ciisüito dz: Vottcve;·2.v2., :::nr;r:id9io de Cêrro P..zu1, do Est~.<do do Par2ná
m_,E>::: [·;·22 de ce;-:;tc e ci:':.qÜenL; héct2res (150 ha) delimitada pOl' u.;n re~,
t~·2ge:!o, tCJ~do c·t•. vért:icü à. dis·~ônda cie quir.!1.entos metros (500 m), no rEmo
c:::.-gr,ú':~;::o trint:-.1 e sete g:·:;·~S sr;:doeste (?/7° S''N) do pi1ar dir-eito na {rente
d;, c.?.ss c:<~ Cb,;io das Sa;~tos C0st::o G os ltdos, qcw pc;rtcm Õ.ê33e vértice os
:;~g-Pintcs cc:::-:.~·n·ir-'.:::ntcs o <nmos lns.gn&ú.cos: mil e quinhentos metro~
(1.L\·JO ;·;:-,), SlÚ (S), G miltr.etros (1.000 m), oesté (W).
t .. rt. 2. 0
Est8. a-s.lc::iz~.<~ão é o<-~tors-<:Ca rios têrrrws e3t::::bd8cidDs no Có·
Ó~!,O -:]2 l\li.i.:.cc.:>.
/~rt. 3.0
O títui.o cía autodzs-~ão de pcs'::_cuis2, que ser§. uma• via auúnüca (1_ês(·c tL:cretc, p2:.?-·3r2. n t3Xél de mil ,e CJlti:cbeetcs cnrzei:rcs
I,'Cr~i 1 ,.SDO,CO), e ::;e:·á tr::ms.:rito no livro prÓ!.c>rio ds. Divic;ão Ge Fclnento
'b P:c61.'ç8o :!'vi~1:~ra! do Iviinh;~ério da .Ag:rkdtur.::•.
Art. <1·. 0 .ReYog~::·m-:::e 2s dispo3iç.ões er."l contrZ,Tio.

IZio de Jcmeiro, 30 de 2.2,·ôsto de 1944, 123. 0 da· Indepe:ndênciB e 56.') dz;
H2·af.iJ.:i.G:il.
G:STUL!O VARGAS.

Apolonio Sa.Iles.
Col. de

Leis~

Vol. VI

F. 2S
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DECRETO N. 0 16.494 -

DE

30 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasilei-ro Valdenor Benevides de Magalhães a pe::qttisar
arrWJigonita e a~sociados no município de Solonópolis, do Estado do Ceará
O Presidente de República, usando da atribtdção que lhe confere o artigo 74, letra a, à~ Constituição, e nos tih-mos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de jm1eiro de 194_0 (Códig? de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro V,s..ldenor Benevides de
:rv!aga:lhães a pesqui&ar ambligoniia e associados num.s- área de trinta. hectares
(30 ha), situada na fazenda Lapinh.,., distrito e município. de Solonópolis, do
Estado do Ceará e delimitada por um retângulo tendo um vértice a duzentos
e cinqüent'a n>.etroG (250 m), rumo trinta e um greus nordeste (31° NE)
ms:ognético da confluência dos córregos da•s Ma1hadas e Lapinha e os lados que
partem dêsse vértice com seiscentos metros ( 600 m) e rumO trinta e um graus
nordeste (31° NE) magnético, quinhentcs metros (500 m) e rumo cinqüenta
e nove graus sudests ( 59° SE) magnético .
Art. 2.0 ES'ta autoriz2ção, é outcrgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de IvEn2.s,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será umS) via autêntica dêste decreto, pegará a t::J.xa• de trezentos crnzeiros (Cr$ 300,00), e será
t!anscrito no livro próprio da Divisão de Fomerüo da Prod·ução lV!ineral do
IVHnistéri-o da Agricultura.
Art. 4.0

Revog::::-m-se as disposições em contrário.

Rio de Ja:neiro, 30 de agôsto de 1944, 123.0 cls: Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolordo SallGs.

DECRETO N. 0 16.495

-DE

30 DE AGÔSTO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro llvo ]utlqueir,a Passos, a pesquh·ar mica e as:rociados no município de São Fidelis, do Estado do Rio de Janeiro
O Presldente da Repúblic<?<, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 74, letra a, da. Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de j<>.neiro cie 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Ilvo Junqueir~ Passos a
pesquisar mica e associ8.dos numa área de quatro hectares e cinqüenta &'l'es
( 4,50 b:o~), sittlB<-ia no local denominado Mutum, distrito de Cambiasca, município de São Fidelis. do Estado do Rio de Janeiro e delimit<J.da por um
r8tângulo que tem um vértice a quinhentos e treze metros (513 m) no rumo
magnético três graus sudeste (3° SE) do ponto de interseção dos· eixos d~
Estrada para Mutum com a do Rio Grande ps,.ra Ponte do Faria, e os lados
que convergem no vérüce considerado têm, a ps.<rtir dêle, os seguintes com-
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primentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta metros (150 m), doze graus
s'udoes.te (12° SW), e trezentoS metros (300 m), ·setenta e oito graus ~u
#este (78° SE) .
Art. 2. 0 Esta autcrizs.'Ção é outorg2da nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autoriz~ão de pesquisa, que será umc: via autêntica dêste decreto, pngará a tf:!.:x«• de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no Hvm próprio da Divisão de Fomento da Produção II!Iineral do
Minir:tério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revoga<rr>.-se ;:;,s disposições em contrário.
Rio de J::meiro, 30 de agôsto de 1944·, 123.0 da• Independência e 56.0 da
Repú"?lica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 16.496 -

DE

30 DE AGÔSTO DE 194-4

Autoriza o cidadão br<~sileiro Celso Santos a pesquisar areia quartzosa
município de São Vicente, do Estado de São Paulo

no

9 Presi.dentr; da República-, usando da atribuição que 'lhe confere o artigo 74, letra a, da· Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
2C! de janeiro d~ 1940 (Código de Minas), decreta:
A;t. 1.0 Fic2. a. utorizndo o cids..dão bragileiro Celso Santos a pesquisar
areia qu8'!'tzosa n1.;ma árBa. de duzentos e quarenta e dois hecbres sessRnta e
oito ares e sessenta e dois centiares (242,6862 ha) situada n8. Fazenda Bar~·
reiros, distrito e município de São Vicente, do Estado de São Panlo, e delimitad8 por urrm linha poligo;al que tem um vértice a vinte e tr('s metrcs
'23 m.) cimJüenta E) cinco graus cinqüenta minutos nordeste (55° 50' .NE),
do qui1ôme.tro onze ma•i& trezentos e vinte metros (11+320 m) da Estn:•da
de Ferro Sorocabana, e cujos lc.do::o, a part·ir dêsse vértice, têm o"> seguintes
comprimer.tDs e rumos: cinqüenta e cinco metros (55 m) oitenta. e nove
graus trinta min;tos noroeste (89° 30' NVV), oitenta e oito me1·ros (88 :n),
dois graus cinq-üenta ~ cinco minutos nordeste (2° 55' NE), cento e oitents.r
e cinco metros ( 185 m) doze graus quarenta- e cinco minutos noroeste ( 12::) 45'
NW), duzentos e noventa metros (290 m) vinte e dois graus quarenta e
Cinco miDutos norosste (22° 45' NVI'), .cento e quinze metros ( 115 m) dez
graus qu2renta e ci;;co minutos noroeste ( 10° 45' NW), trezentos e quanmta
e cinco metros (345 m) vinte e ciOco graus vinte minutos noroestE (2.'5° 20'
NW), ·novenh;· e cinco metros (95 m) quarenta e três graus vin1e mirmtos
noroeste (43° 20' N'VV), duzentos e novents- e cinco metros (295 m/ nove
graus cinqü.e;,1t<J minutos noroeste (9° 50'. NV\T), novecentos e oitenta e sete
metros (987 m) vinte grnus cinqüenta e cinco minutos noroeste (20:.. 55' NVil),
mil seisceutos e quarenta e cinco metro:> ( 1. 645 m) oitentn e doi~ gnrus 1•inte
minutos nordeste (82° 20' NE), mil trezentos e vinte metros (1.320 m)
quinze graus vinte minutos sudoeste ( 15° 20' SW), quinhentos "' quarenta e
cinco metros (5(5 m) setenta graus dez minutos sudeste (70° 10' SE), CJU!'.•·
trocento& e sessent::;. metros (460 m) quatorze graus vinte minub)~ sudoeste
I 14° 20' S\V), novecentos e trinta minutos (930 m) cinqüenta e cinco graus
cinqüenta minutos sudoeste (5$ 0 50' SW).
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Art. 2.0 Esta autorizr,'Ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
d]çro de l\1inas.
';' Art. 3. 0 O titulo da 8utorlu·çã"ô de pesquise., que será ums.• via autih-::
tic[': àêste decreto, pagará a ~a1:a de dois :m.i1 qu.s.t'croceritos e trinta cruzeiro~
(Cr$ 2. 430,0()), e se1'á transcrito no livm próprio da Di vis 5o de Fo\'"nento dn
Produção Iviinem•1 do Nlinistério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revog<'m1-S8 as disposições em contrário.
:;:(io de Jcnci.ro, 30 de acôsto de 19.!14, 123. 0 ds· 1ndependência c .56.0 th.
República.
GE'l'ULIO VA::.IGAS .

.rlpolonio Sallcs.

DECl~ETO N. 0 !6 .497 -

DE

30' D~ AGÔSTO DE 1944

Exnngue ca;-go.s excedentes
O Presidente da República, usando da atdbuição que lhe confere d art. 74,
leha a, da Ccnstituicão, e nos têrmos do srt. 1.0 , 2Jinea n do De:::reto-l.ei número 3. 195. de 14· de abril de l9·H, decreta:
Ar:i. 1.0 Ficam extintos 2 cargos de Pmfessor (E. N. l\1.- U. B.),
padrão L, d::~ Escola Nacional de lVl:LlsÜ::a da Universidaúe do Brasil, do Quadro
Permanent.--; do Minist6rio c!a Educação e Saúde, vagos ern vir~ude da aposent2doria de Jmoé Rairm.!r:.do da Silva e Ni.coHno Milano, devCI"!do a dotação
co.<-rospconde:.1tc ser levada a cr6dito da conta-ccn:ente do mesmo Quadro do
referido Mtnisté:·io.
Art. 2 °

r.,::.evogam-se as disposições em ccntrádo.

Rio de- Janeiro, em 30 de agêsto de 19-t:-4, 123.0 da Independênci;::. e 56.0
da Repúblicn.
GETULIO VA:lGAS.

Gu,s{avo Capanema.

DECRETO N.0 16.498-DE 31 DE AGÔSTO DE 1944
Auto.-riza o oid.;:.dão brasilciw Cleme>:te Apolônio .-:: comp1·m- pedra.s preciosas
1
O Presidente da República, usando da R~xibuição que lhe confere o
art. 74, letra a da Constituição, e tendo em vista o Dec:.·eto-lei n. 0 4-66, de. 4
de junho de 1938, decreta. :
Art. 1.° Fic2 autorizado o cidadão br.niJeiro Clemente Apolônio, resisidente em Teófilo Otoni, no Est<:~dc de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de i!· de junho de 1938. constituindo
título desta· autorização uma via· autêntica. do preseute decreto.
Art. 2.0 Êste decr"eto entrará em vjgor na data de sua publicação.
Art. '3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de JaneirO, 13-1 de ag6sto de 19.!!-t.J-, 123.0 da Independência e 56.0
da. República.
GETULIO VA~GAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 16.499 -

DE 1 31 DE AGÔS'I'O

DE 19Ll..4

Ar.doâza o cidadão b:msi1eim "}osé "f,Xatos a comprar pedras pr8ciosas
O Presidente da RepúbEc:õ~, usando da ~tribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, cla Constituição, e tendo e:n vista o Decreto-lei n. 0 466, de 4
dt: junho de ~938, decre~a·:

Art. 1.0 F'ica autorizado o cic1:odão brasileiro José Matos, residente em
Baliza, no Estado de Goiás, 8 comprar pedras predosas nos tê:trr.os do Decreto~
lei n. 0 4·66, de 4 de junho de 1938, constituindo título des'c~ m.to:dzação um2
via aut8ntict>. do presente Decreto.
·
Art. 2.0 Êste Decreto entrsrá em vi.,2;or na data de S'...13 pub!icação.
Art. 3.c Revog<~:n-se .s.•s clisposições e1~ contrário.
Rio de J::m.eiro, 31 de agôsto de 1944, 123.0 da Independ~D.cb e 56.0
ds Repl!blics-.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DJ.~Cl~ETO

N.0 16.500 ~

DE

31

DE

AGÔSTO

DE

1944

Aui'ol'izé! o cidadão brc.silei.;·o Luiz do Oliv:':ira. a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, us.tmdo da atribuição que lhe confere o artigo , 74, letra a, da Constituição, e tendo en1 vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica· ~utorizo.do o cidadão bmsileiro Luiz de Oliveira, residente 0!11 Cuiabá, no Estsdo de Il/into Grosso, a· comprar .pedras p:teciosas
nos têrmos clo Decreto-lei n. 0 4-66, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autoriznção uma via autênti.ca do presente Dpcreto.
Art. 2.0 Êste Decn~to entranS:' em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 l:.(evog:am-se as disposições em contrário.
Rio de }2nei:o, 31 de r;.gôsto dG 19t:4, 123.0 da Independência e 55.0 da
República.
GETULIO VARGAS .

.A.. de Souza Costa.
(N.

0

10.812

~

15-9-44 -

C:.<~

49,00).

DEC.RETO N. 0 16.501.- DE 31 DE AGÔSTO DE 1944

Altera a Tabele. Numérica Ordinária de Extz"anumerário-mensalista do SerViço
Administrativo do Conseiho Nacional do Trabaiho e dá outras provi~
dências
O Presidente da República, usando da
art. ·74, letr8> a, da Constituição, decreta:

atribu~ção

que lhe confere o

Art. 1.° Fica alterada, de acôrdo com a relação. anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensal~sta do Serviço Administrativo do
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Conselho Nacional do Trabalho, da Justiça do
'l'rabalho, Indústria e Comércio.

Trab~:i>lho,

do MinistériO do

Art. 2.0 A despesa com a execução !fo disposto neste Decreto correra a
de destaque da p5.•rcela de Cr$ 76. 800,00 setenta e seis mil e oitocentos
cruzeiros), ds. Verba I Pessoal, Consignação li Pessoal Extranume:..
rário, Subconffignacão 08 - Novas admissões, etc. (Anexo n. 0 21 Ministério do Trabalho,~ Indústrid' e Comércio, do OrÇamento Geral da República
pas. 1944) ..
Art. 3.0 Êste Decreto entrerá em. vigor :h.a dat~ de sua publicação.
cont~

Rio de Janeiro, 31 de ag8sto de 1944, 123.0 da Independência
Rdúblicli'.

e 56.0

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

da

lUiNIST:I!:RIO DO TRABALHO, INDóSTRIA E COJllli:RCIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO

SITUAÇÃO ATUAL

Número

I
I

de

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
Sédes funcionais

Referência

3

3

I

Taquigrafo

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

3

XVII

Ordinária

3

XVI

Ordinária

4

XV

Ordinária

5

XIV

Ordinária

6
18

12

I

Tabela

I

I

II .. . . . . . ... . . . . . . . .. . . ...

3

Referência

I'

I

I

Séries funcionais

àe

funções

funções )

I

Taquígrafo

I ........................

XVII

·Ordinária

I .........................
.. .. ... .. .... . . .. .. ... .

XVI

Ordinária

I

XV

Ordinária

I

XIV

Ordinária

I

I . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
'

I
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Alton;. ~s T2hc1.:J.s NuG:i.rf:,·ico.s, O:."dimida e S:'2pÜ:1Y<sn(m·, dt:! Bxt.Jc",:m~.<me.-ário~
mcnsal.isfD_ da F<::cdd :d0 i>lacb::;:c:.l de 1~-';-eâidr,_a, âo ~l!.inhtéâo d-a Edu~
caç~o

O

e Saúde

Presiden1:2 ci2 Rc:pCJ.:::ic8, ES<::r:dc d<>
le'~r3 2, ela Co.r:;stitdção, cl.ecret2:

a·.:r;_bdr;i:iç

qt~"'

lhe coCJfHe

o

s.rt. 7t,.,

1-\rt. 1. 0 ;'ica s;.eprin"'.ic!a, n2. Tabe18: ~h;_;nérü:r:. S;~p!ec>;_sntar âe Extrar.~
d~t r·;:;.·ct;,\:-1c.de H-!r:i.c!1:::1 ciJ~ 1\-icdi.dns_, 08. U:1be·;;;:idade do
E•·z,si.1, do Mlni:;t6rio da I-:au~::::ç;<o e SsL-.cíe, :.:;::;;;, :f·.:;nçiJCJ de 8S·:;istcnte d8
e;:-tsinc, ::eferê>JcÜ< XIX.
P-st. 2.° Fl:::a cd2cb, ns. 'T2bek• Nu:mé::ic:R Ordi>J5ria C.2 Ex~:;:<.'1"!!J:;-,er8ric~
mensBibt&. d8. Ltf:.S!Tié'\ Fac~iJC:n:ie, U'7:a ft:.nçãD de ·<·..:;.":-~tBnte cL~ ensino, 1·efznten1r<_c-me1~:-,;s·llstu

E-~io

ds Jct-;-,_.-úro, .: ! ::!.2 s.2,ôs-~o de J.9'}4, 1.~3. 0 ds L:ch-'p811,{3_•1cia e 56. 0 da

I(cpúblic:oc.

DECRETO N. 0 ).6.503 Supri::ne

DI:

C2l'(j,os

31 D~ ACÔSTO DE, 1944
exOntos

O Presidente dn Rc.!)Úblic;;;, usm-:d.o -dfl <::trib·,__,i.ç2c. qus- lhe conf2re o
art. 74, ktro. a, ds CCJ:nstitu!ç5o, c 11os tôrrr.c:> de ?.rt. 1.'\ allnea. n, do Decrro:tc-lci r!. 0 3. 195, de 14 eis 8.bd1 de 10,1-1., (.\ccret::•:

Art. 1::.> Fkc..m st;~riJ::-~ic'los 3 ~c:.n·gos dct d<::~o:c H à::-,• cmreira Uc Técnico
de b_bo:·s.-ió:do, J.o Q:.:.'ldm Espocbl C:o :D.I!ini:;t8rio ela Eó.;cD;-8.o c Scúde, v3gos
e:•-1 vhtude às. nomo::-."o?5.o 1'81"<1 cetro cõ.i';:zo de l~.-:1'1 do }\.-Io:::<tis Co.rv<:-·1'ho, Dinâ
'liS:P.s• Fcijó e Ondin,:::;. r.:l-ouhct '(lilek·, d~;vendo a dot;:;çii.o co,rc:;;yondoilte ser
levads a cr6dito da COil'é8·-cor!'8nte do lT:.03!":10 Quml.ro do referido r'/Iiilhté:rio,
P,::t. 2. 0 1-<evogs.•E!.-se ;;_3 cE_:,poslções em coLtrRrio.
T:~c de J::n-::eh·c, 21 d2 <:..;::ô~~o Ge 1944, 12'3.0 cb L~cleper:.clêr.cia e 56.0 da
I-?.ep{.bii.c.:::...
GETULIO

VhP-GAS.

Gustavo C::1pa!lem.:..

DECR2T0 N. 0 :tõ.504 -DE 31 DE .'\GÔSTO DE 194.:',

O Presidente da República, usando da -atribuição que lhe confere o
·art. 74, k·tra a, da Constituição, e nos tênnos do art. 1.0 , alínea n, do Decl·ctc-!o.i n. 0 3 .1.95, de 14 de abril de 1941, dec,.ets.::
A1·t. 1.° Fica eld:into 1 c~·rgo às classe E ôa carreira de 1\.,i&dico, do
Quadro Permane:üte do :f'v'ii:nistério d2.: Educação e Saúde, vs•go em virtude da
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exoneJ:oção de T:dstão 3m'bosa :Ssco1J<:~_r, devendo ·a dota•ção correspondente
se1· l8v"'da z.. crédito dE\ C0!1'::a-corrente do me's:rüo Qua·dro do referido l\!Iinis-

tério.
A:.:'~.

2. 0 P..evog~:.orn-se as disposições em contrário.

R.io de Janei:ro, 31 de sgô-sto. de 1944, 123. 0 da Independêr1cia e 56.0 da
Repúb1ic~.

GETULIO

VARGAS.

Gustnvo Capanema,

DECRETO N. 0 15.505 -

DE

31 DE AGÔSTO m: 1944

Suprime c::r,<Jo extinto
O Presidente cl8. R2p{,_b1ica, -uss.ndo da atribuição que lhe confere o
urt. 74, letra n,- ela Constituição, e nos têrmo9 do ar-t. 1. 0 , 21ínea n, do De~
c1·et6-!ei n. 0 3. 195, Qç 14 de abúl de 1941, decret<S:T:
Art. 1.° Fka suprimido 1 cc. rGO da c!8.sse H da ca-rreira de Ofici.<.d Adnli~
nistrativo, do Q;,.wdro Suplements•r cio l\!Iini.stédo da Educ:;~ção e Saúde, vago
em· virtud0 ela aposen·i:-ndori3 de .J oaq_·uim Piro de A1n"l:úda, devendo a dota:ção
corresponci;;mte se~: lcwada a crédito cl.s' conta-corrente do Quadm Penll2s!.ente
do mesmo i!/Iinistério.
·

Ar-i:. 2.0 Revogç;•m-se as disposições e:::n ccetrádo.
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de 194t;c, 123. 0 dE< Indeptmdência e 56. 0 da
Repúblic<:.•.
ÜET~JLIO

VARGAS.

Gusta-vo Capa.nema.

DECRETO N. 0 16.506
Extin1~ue

-~E

1

DE SETEII!i:BRO DE

1944

o Cq:7t.arWo da 3.a Regiiio lv1ilitm: e 3.a Di"Visâo de lnfa.ntarie.

O Presidente da RepúhHca, usanc:o da atribuição que lhe confere o
2rt, 7fl.·, letrn 2, da. Constituição, decrets,o:

Art. 1. ° FicD extinto o atual comando conjunto da 3.a Região Milita-r
e 3.a. Divisão clG Infantaria, com sede em Pôrto Aleg:t·e, no EStado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2. 0 Êste Decreto cntrmil. em vijjor
Art. 3. 0 Revogz:m-!le

.é.J:>

112'•

data da s:;a publicação.

disposições em contrádo.

Rio de Janeiro, 1 de setembro de 19~-4. 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETü'_._,IO VARGAS.

Eurico G.

Dutra.
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DECRETO N. 0 16.507 -

DE

1

DE SETEMBRO

DE 1944

Cria o '1.0 Grupo de Regiões Militares e dá outras provid~ncias
O Presidente da República, usando da atribuição que !he confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

, Art. 1.0 E' criado, na conformidade do que estabelece o Decreto-lei
n.O ·6. i75, de 7 de agôsto de 1944, para organização imediata, o 1.0 Grupo
de Regiões Militares, abrangendo todos os Comandos e Fôrças com sede no
território dos Est2dos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e Território Federal do Iguaçu.
§ 1.0

O 1.0 Grupo de Regiões Militares tem a seguinte constituição:

Comandante -

General de Divisão.

Quartel Geheral CE.s.tado-Maior, Serviços Administrativos e Contingente).
3.a. Divisão de Infantaria.
S.a Divisão de Infantaria.
1.° Corpo 4e Cavalaria,
3.a Região Militar,
s.a Régiãcí Militar.
§ 2. 0 O Comando do 1.0 Grupo de R-egiões 'Militares exerce plena autoridade militar, no que ss refere à disciplina, instrução e questões administrativ.as atinentes ao preparo para a guerra, nos territórios das 3.a e s.a Regiões
Militares e Território Federal do Iguaçu, e tem sede na cidade de Pôrto
Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2.0 E' criado, para organização imediata, o Comando da 3.a Divisão
de Infantaria.
§ 1.0

A 3.8 Divisão de Infantaria é constituí:da:

Comandante - General de Divisão.
Quartel General (Estado-Maior, Chefias de Serviços e Tropa do Q. G.) ,
Infantarú Divisionária (I.D/3).
Artilharia Divisionária (A.D/3).
3.0 Regimento de Cavalaric: Divisionário.
3.0 Batalhão de Engenharia.
3.8 Cia. Independente de Transmissões.
§ 2. 0
O Comando da 3.a Divisão de Infantaria tem sede na cidade de
Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3.0
valaria,
§ 1.0

E'. criado, para organização imediata, o 1.° Corpo de Ca-

O 1.° Corpo de Cavalaria é constituí:do:

Comandante - General de Divisão.
Quartel General (Estado-Maior,' Chefias de Serviços e Tropa do 'Q. G.).
1. a 'Divisão de Cavalaria.
2.n Divisão de Cavalaria.
3.a Divisão de Cavalaria.
§ 2.0 O Comando de 1.° Corpo de Cavalaria tem sede na cidade de
Alegrete, no Estado do Rio Grande do Sul.
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Art. 4.0 O Comando da 3.a. Região Militar, com sede na cjd~de de
Pôrto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, será exercido por um General de Divisão que, além dos encargos. administrativos E. de comando
territorial do Estado do Rio Grande do Sul - , terá atribuições de comandante quanto às tropas regionais independentes· das Grandes Unidades .. sediadas
nêsse território.
Art-. 5.0 O Comando da 5.8 Região Militar
continuará com a organização vigent~. ·

e s.a

Divisão de Infantaria

Art. 6.0 As atribuições pormenorizadas dos Comandantes do 1.0 Grupo
de Regiões Militares, 3.D· Região Militar, 3.a Divisão de Infantaria e 1.0 Corpo
de Cavalaria serão definidas no Regulamento para as Grandes Unidad~s e
seus Estados-Th1aiores, Comandos di? Armas ·da Divisão de Infantaria e Comandos de Brigada em tempo de paz (Regulamento n. 0 25), e no de Comando
de Grupos de Regiões Militares.
Art. 7.° Fica o Ministro da Guerra autorizado a baixar os atos administrativos que se "fizerem mister pará a execução do pro::sente Decreto.
Art, 8.0 Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Rio de Jan"eiro, 1 de setembro d_e 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 16.508 -

DE 1 DE SETEMBRO DE 1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que ,lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , letra n, do Decretolei n.0 3 .. 195, de 14 de abril de 1941, decreta: 1
Art. 1.° Ficam suprimidos 8 cargos da cla:>se E da carreira de Detetive
do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vagos
em virtude das promoções de Artur· Ampdm Desiderati, Aristides Álvaro Gavião Júnior, João Constantino Chaves, Otávio Gabriel de Sousa, Gabriel Carino Wolrrien, Joaquim de Lima, Gastão Bourgeois e Noêmio José de Santflna, devendo a dotacão correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Per~anente do mesmo Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições _em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1944l 123.0 da Independência e 515.0
da República.
GETULIO V ARG/I.S.

Alexandre

l~arcorzdes

Filho.

-~60

A'l'OS DO POi:IER EXECU'l'TVO

DECRETO N. 0 16.509 -

DE J. m.: SZT.EMERO DE 194-4·

Suprime cargos eztintos
O Presidente d<J Rcp{;.b1icn, usando da atribuição que lhe cor.iere o artigo 7.!.1·, btra a, da Canstltui_ção e nos têrmcs do art. 1.0 , letra n, do Decrete-lei ;:-:.0 3.195, de 14_ de abril de 194-1, dec~·eta:
Art. 1.° Ficarn suprimidos 3 cargos da c18sse ·H da carreira de ComisE:§.do de Pollcia dó Qv:8dro -Supler::17Ptar áo TI!Iinistédo da Justiça e Negócio::; Intedores, v:o,_gos Hi1 vh·tude_ ds.s pramoçõe:; de CBrlos de Oliveira
e No:dval Dionído de AkilDtma e da· demissgo d2 JOsé 1\,fa-:i2i:-a, devendo
a dotação '" con·espondente ser levad2 a créditn drt Conta Co:cren~e do Quadro Per:nanentc cio mesnw lViinüoté1·i6.
Act. 2.0

Revoga~-se a:: di~;pos~çõcs em contrário.

:tEo de Janeiro, 1 de sstc:llibm de 194.':!·, 123._0 da Independ&:c1cia e 56.0

d;A Rcnúb!:ka.
GETULIO V P.RGAS.

Alexandt·e Marco7lde.s Filho.

DECRETO N. 0

1.6.510 -

DE

1

D:S

s:Ú'EMElW DI:: 1944

Supâme car[jo extinto
O Presidente da República, usando da at.-ibuição que lhe coiifcre o artigo 74-, letré< a, de Constituição e nm; t8rxr.os do art. 1.0 , letm 72,' do Decretc~lei n. 0 3.195, de 14 d'S' abrll de 1941, decret:.~:

1.° Fita sup:;-imido 1 cargo da clas~e G da c:1rreira d8 lV1édico
do Quadro St!plewe:i1tac· do Mi.-:tistédo de~ Jtütiça e Ne:;;ódos Interiores. vago em virtude da promoc8o de G8b,.ie! An:3njo P2rei:ra Lucena,
dever;,do 'lt Got.s.ção co~·responde<'.'m s.2r lsvada a crédito da Conta Co>rente
do Quad:ro Ps:·maDente do mesr.-;_o l:·;linisté-!'lo.
A1·t.

Clh~i.co.

Axt,' 2. 0 ·

Revogmn-se as disposiçôes em contrário.

:Rio· de Janeho, 1 de setembro ele 19-1'1·, 123.0 elo. Indepe1~dênda e 56.0
da R.epública.
GETULIO V.I\RGAS.

Alexandr-e JJ!larcomles Filho.

DECRETO N. 0 16.5 :í_1

~

DE 1 DE SETEM3:20' DE 1944

Su.pdme cargo 'extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7.C:-, 1ztra a, dB. Consti'::uição e nos têrmcs do art. 1.0 , letra n, do De·
creto-lei n. 0 3.195, _de 14 de 2.b1·il de 194·1, decreta:
Art.

1°

Fica suprimido 1 cargo da clB.sse E da carreira de Dactiló-

graf? do Quadro Supler:-:J.entm· do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
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vago em virtude da pt·c.moçãO de 1\fiilton Botelho de Mele) devendo a dotação correspandcntc- ser levada a crédho da Conta Corrente do Quadro Permancn'::2 do ''lesma JV1i:..1ist8rio ·.
i~.rt. 2. 0
Revogam-se as disposiçàes em contrário.
Rio de JHneü·o; 1 de sete!·l1bro C:e 1.944, 123.0 da lnd2pendênci.a e 56.0

da República.
G:.!.:TULIO

v A<<GAS .

Aleza.ndre Marcor:des Filho.

DECl~ETO

N. 0 16.512 --

DZ

1

DS

SETElÍ.J!..BRO

DE

194t}

Supdn;e car,tos exiirdos
O Predd.crl·i:n da Tiepúbi:!ca, usmxlo da' atribuição que lhe cor.:fere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrrr:.o; do a1:t. 1.0, letra n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril ci:e 1941, decreta:
Fic8tn sup::it:1i.dos 2 cargos da claSse F dE~ .candra de Dactielo Qundro Suplcn::.e::1to:::;· do I'/Ii;_-,ist~~rio da Justiça e Ncgódos Intériores, vagos em virtucb d8. exc~e.1·.::ção de José Carlos Pinto d8 Fada e
da pl"0!'.1cção ele 'Vitor l\tle:oso:.r~o.. devendo 8 dota!_";ão corre~ponÜ.eiüG · sGr levada a cr6ditc da Ccnta Col"l'en'.:e do Quadro Permanente do m0smo IvH:.listé:rio.
/J.xt.

1.°

Ibscopi.~ta

lüt. 2.0

Revogam--s8 as disposiçÕ8c~ em co:J.trá-do.

Rio &e }f'.x-:.eiro, 1 de: se'.:embro de 194<:-, 123.0 cb Indsp2ndênd"! e 56. 0
da

l~epúbli.c<::.

G:€TDL!O VARGAS,

Alexanàr:e Marcondes Filho.

DECRETO N5' 16.513 -

DE

1 DE SETEMBI:.O DZ 194.rr

Supri.-ne cargos p:·ovisóâos
O Preside:1ü:.• da República, mando da atribuição que lhe co11:i'em o artigo 7<J.-, letra a, da ConstituiçS.o E:. nos tênnos do art. 1.0 , dínec. n, do Decn~to-lei n.O 3,195, de 14 de ab-:H de 1941, dec-,·eta:
Art. 1.° Ficam sup;-imidcs cinco (5) Cargos p1·ovisódos d9. cb.sse D
ds. ca:n-ei.ra de Dac'd.lóg):8fo do Qo.18.cl.ro Permammte do Departamento Admini~trati~;o do SGrviço Público, v2gos o:n vi:.-tcde d.s.s prymoções de Leonor
Timóteo, Céli2 C!e:nent~) Virgínia Portela Otoni, Lia Augusta Nobre de
Bm-ros e Heleila H8rmes Ivlonteiro, devendo a dotação correspondente ·ser
levada a crédito da Conta Correute do mes:no Quad.-o do referido Departamento,
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 1 de setembro de fl944, 123.0 da Independência e 56.o
da Repúblic&.
GETULIO VARGAS •

./'.Jexand:re l\'J.m:condes Filho.
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DECRETO N. 0

16.-514 -

DE

4 DE SETEMBRO DE 1944

Cria a série funcional de Correntista nas Tabelas Numéricas Ordinárias de
Extram.tmeráâo mensalista da Caixa de Amortização e de cada uma das
Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional :nos Estados e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a,' da Constituição, Decreta:

Art. 1.° Fica criada, de conformidade com a relação anexa, nas Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário mensalista da Caixa de Amortização e de cada uma das Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do.
Norte, S2n'Gõl. Catarina e São Paulo, tôdas do Ministério da Fazenda, a série
funcional de Correntista, para os Serviços de Obrigações de Guerra, de que
trata o Decreto-lei n. 0 6. 682, de 13 de julho de 1944.
Art. 2.° Ficam criadas; de conformidade com a rel3.ção anexa, as Tabelas' Numéricas Ordinárias de Extranumerário mensalista das Delegacias
Fiscais do Tescuro Nacional nos Estados de Ala-goas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, J:.Jiato Grosso, Pará, Piaui, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e Sergipe, com a série fúncional de Correntista, para os Serviços de Ob1·i.gações de Guerra, a que se refera o artigo anterior.
Art. 3.0 A despesa com a execução do disposto neste decretó, na
importâricia de Cr$ 471.600,00 (quatrocentos·· e setenta e um mil e seisce:r.tos cruzeiros) anuais, correrá, no prer,ente exercício, à conta do crédito
suplementá.r abe:tto pelo Decreto :;~.0 6. 846, de 4 de setembro de 1944.
Art. 4.0

Fica revogado o Decreto Í1.0 16.077, de 13 de julho de 1944.

Art. 5.0

Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e
55.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de' Souza. Costa.

MlNISTtRIO DA FAZENDA
CAIXA DE AMORTIZAÇÃO
TABELA

NUMÉRICA ORDINÁJ."HA

I

Número 1

de
funções

Ii

Séries funcionais

Referência

a) Serviço de oqrigações de Guerra
Correntista

8
8

VII
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DELEGACIA FISCAL DO TESOURO NACIONAL DO
DE ALAGOAS
TAEELA

Número
de
funções

ESTADO

NUMÉRICA ORDINÁRIA

Séries funcinnais

Referência

a) Serviço de Obrigações de Guerra

Correntista

VIII

2
2
DELEGACIA FISCAL DO TESOURO NACIONAL
DE A1"\1AZONAS
'l'A'BELA NUMÉRICA

I
I
I

I
1
1

I

2

I

DELEGACIA

I

I

Séries funcionais

I

a) Serviço de Obrigações de Guerra

Referência

I

I

Correntista

XI
X

I

FISCAL DO

TESOURO NACIONAL
DA BAHIA

TABELA NUMÉRICA

,.

ESTADO

ORDINÁRIA

I

'Númew
de
funções

NO

NO

ESTADO

ORDINÁRIA

I

Numero\
de
funções

I

Séries funcionais

Referência

a) Serviço de Obrigações de Guer>a

Con-entista
1

X

2

IX
VIII

2

5
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DELEGACIA FISCAL

DO 'l'ESOURO NACIONAL NO ESTADO
DO CEARÁ
NUMJÜ~!CA OF!:DIII;Á:.~IA

TAilEL/\.

Séries funcionais

Referência

a) Serviço dó Obdg&çõcs dB Guerm.

Ccrre:ntista

1
2

X

IX

3

DELEGACIA ,FISCAL DO TESOUI(Q J.<.TA.CIO.NAL
DO \ESPÍRITO SANTO
TAE:ELA NUMÉRICA

l'Jú.n:w:-o j
d-8
!
funções

Sér!.es

I

a) Seí:viço de

ESTADO

Ol.~DINÁRIA

Referência

furo.cim;.:::ds

Ob~·igs.çCes

NO

de Guerra

ColTCDtista

IX

2

2

DELEGACIA

FISCP..L

DO TESOURO NACIONAL
DE GOIAS

'!'ABE:..A NUTvi:ÉRXCA

Núme:ro
de
fu:::ções

!

!

I

NO . ESTADp

ORDINARLA

Séries ftt.ncior.ais

a) serviço de Ob::igações de Guerra
Correntista

2
2

VI
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DELEGACIA FISCAL DO TESOURO NACIONAL
DO MARANHÃO
TABELA

NO

ESTADO

NUMÉRICA ORDINÁRIA

Número'\
de

funções

I

Séri.es funcionais

Referência

!
a) Serviço de Obrigações de Guerra
Correntista
1

IX

2

VIII

3

DELEGACIA FISCAL DO TESOURO NACIONAL DO
DE MATO GROSSO
1'ABELA

NUMÉRICA

ESTADO

ORDINÁRIA

I

Número/
de

funções

Séries .funcionais

I

Referência

a) Serviço de: Obrigações de· Guerra

Correntista

VI

2

2

DELEGACIA FISCAL

DO TESOURO NACIONAL
DE MINAS GERAIS

TABELA

I

Número
de
funções \

DO

ESTADO

NUMÉRICA ORDINÁRIA

Séries funcionais

Referência

a) Serviço de Obrigações de Guerra·

3

II

Correntista

VI

--3--~---------------------------~------Col: de LE!is -
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DELEGACIA

FISCAL DO

TESOURO
DO PARA

TABELA NUMÉRICA

NACIONAL

DO

ESTADO

ORDINÁRIA

I

Número I
do
fui::côes

.

I

RefN~ncia

Séries funcionais

I
a) Serviço de Obrigações de Guerra
Correntista

XI
X
IX

1

1
1
3
DELEGACIA: FISCAL DO TESOURO NACIONAL
DA PARAÍBA

DO

ESTADO

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

Núx,ew

I

--+,-------

Séries funcionais

Referência

fun_ções \
.

1

I

a) Serviço de Obrigações de Guerra
Correntista

XI
X

1

2
DELEGACIA

FISCAL

DO ·TESOURO NACIONAL
DO PARANÃ

TABELA

Número

l

de
funções

'I

NUM:ÉRICA

Séries funcionais

Correntista
2

3

ESTADO

ORDINÁRIA

a) Serviço de Obrig2ções de Guerra

1

DO

Referência
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DELEG<'CIA FISCAL DO TESOURO NACIONAL DO
DE PERNAMBUCO

ESTADO

TABELA NUMÉRicÀ ORDINÁRIA

Número
de
funções

Séries funcionaiS

Referência

a) Serviço de Obrigações de Guena
Correntista
1

XI

2
2

IX

X

5
DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
DO PIAUI

NACIONAL DO

ESTADO

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

Núrriero
de
funções

I
~

Séries funcionais

a) Serviço de Obrigações

Referência

d~

Guerra

Correntista

VIII

2
2

DELEGACIA

FISCAL DO TESOURO NACIONAL DO
DO RIO DE JANEIRO
TABELA

ESTADO

NUMÉRICA ORDINÁRIA

Número

õe

Séries funcionais

Referência

funções
a) Serviço de Obrigações de Guerra

Correntista

2
2

VII
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DELEGACIA

FISCAL DO TESOURO NACIONAL DO
DO RIO GRANDE DO NORTE
TABELA

Número
de
funções

NUMÉRICA

ESTADO

ORDINÁRIA

I'

I

Referência

Séries funcionais

I
a) Serviço de Obrigações de Guerra
Correntista
XI

2
2

DELEGACIA

FISCAL . DO TESOURO NACIONAL DO
DO RIO GRANDE DO SUL
TABELA

Número
de
funções'

ESTADO

NUMÉRICA OP..OINÁRIA

Séries funcionais

Referência

a) ServiÇo de Obrigações de Guerra
Correntista

3
3

DELEGACIA FISCAL DO. TESOURO NACIONAL
DE SANTA CATARINA
TABELA NUMÉRICA

Número
de
funções

NO ESTADO

ORDINÁRIA

Séries funcionais

Referência

a) Serviço de Obrigações de Guerra
Correntista

2
2

VI

/;69
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DELEGACIA FISCAL DO TESOURO NACIONAL
DE SÃO PAULO
TABELA

Número
de
funções

NO

ESTADO

NUMÉRICA ORDINÁRIA

I
I

I

Séries funcionais ·

Referência

I
a) Serviço de ObrigaçõeS de Guerra
Correntista
VIII
VII
VI

2
2
2

6
DELEGACIA FISCAL

DO TESOURO NACIONAL
. DE SERGIPE

TABELA

NO ESTADO

NUMÉRIC.4. ORDINÁRIA

Número
de
funções

Séries

Refçrência

funcionais

a) Serviço de Obrigações de Guerra

Correntista
VIII

3
3

DECRETO N, 0 16, 5 !5 -

DE

4

DE SETElVIBRO DE

1944·

Aprova o Regulamento da Ordem do Mérito Militax
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra _a, da Constit~ição, decreta:
·

Art. 1.° Fica aprovado o· Regulamento, que com êste baixa, da Ordem
do Mérito Militar, assinado pelo General de Divisão EuriCo Gaspar Dutra,
Ministro de Estado da Guerra,
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data··de sua- publicação,
revogadas as disposiçÇ)es em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.Q
da RepÓ.blica.
GETULIO VARGAS,

Eurico G. Dutra.
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REGUI,JlllllENTO DA ORDEM DO
I -

~!ÉR!TO

!d!L!TAR:

FINALIDADE E GRAUS DA ORDEM

Art. 1.0 A Ordem do Méd.to Militar, criada pêlo Decreto n. 0 24.660,
de 11 de julho de 1934, é destinada a premiar os oficiais, ·subtenentes e praças
dQ Exército Brasiieiro, e oficiais est\·angeiros que se tenham tornado credores
do reconhecimento nacional.
Parágrafo único. Poderão também se:t agraciados c~m as insígnias da
Ordem do Mérito 1\J!ilitar os cidadãos nacion.;;~.h; ou estrangeiros que, pela prática de atos ou desemf'>enho de comissões de caráte:r militar, houverem prestado relevantes serviços. ao Pais ou ac Exército Nacional e, idênticamente, as
bandeiras e corporações militares.
Art. 2.0
mencionados:
1.0
2.0
3.°

4.0

5.°

A Ordem do Mérito Militar constará dos cinco graus

abai.~~:o

Grã Cruz
Grande Oficial
Comendadcr
Oficial
Cavaleiro

§ 1.0 As insígnias da Ordem serão constituídas por uma cruz, do modêlo tradicional cruz de Avís', com quatro braçO;s iguais, em esmalte branco,
teildo as dimensões e demais caracterhticas consignadas nas explicações e
desenhos anexos. A fita será de gorgorão de seda verde, achamalotada, com
oí'las e :frisos de côr ·branCa, na forma indicada nos desenhos referid'os.
§ 2. 0 O uso dàs insígnias é obxigatório na forma e3tabel8cida no Regulamento qe Uniionne3 do Pessoal do Exércit9.
Il -

ÓRGÃOS DE DIREÇÃO

FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES

Art. 3.0 A Ordem do IV1érito Militar será dirigida por um conselho composto dos seguintes mernbros: o Ministro da Guerra, como presidente efetivo;
o ~Jlinistro das Relações Exteriores, como presidente honorário; o Chefe do
Estado Mdor 'do Exército e dois oficiais dcs ~7!ais g:T.duados da 01·dem, nomeados pelo próprio conselho.
Parágrafo único. O Presidente do Ccnsélho ,designa.rá um oficial superior, graduado da. Ordem, para exercer as funções de Sedetário do Conselho.
Art. 4.0

Incumbe ao Conselho da Ordem:

a)" estudar as propostas que lhe forem aprezentadas;
b) apmvá-las ou regeitá-las;
c) zelar pela execução dos regulamentos cla Ordem;
d) tom~r as providências que julgar indispensáveis ao fiel desemper..ho
de su~s atribuições:
e) velar pelo bom nome da Ordem, propondo ao Chefe :le Estado, por
intermédio do Ivfinistro da Guerra, a suspensão ou cancelamento do direito
ao uso .da insígnia e conseqüente exclusão da Ordem, sempre que o agraciado
pmticar atos incompatíveis com o pundonor militar ou outro que incida em
qualquer dos dispositivo!) do art. 20
f) organizar o seu regimento mterno e propor a elaboração de leis e re~
gulsmentos que ·se tornarem necessários.
Art. 5.0

Incumbe ao

Sec~etário:

a) convocar, de ordem de Presidente efetivo, as reuniões do Conselho;

b) dar andamento à correspondência, organizar a escrituração e velar
pelas causas da Ordem;
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c) lavrar as atas das sessões e submetê-las à aprovação do Conselho;
d) rubricar o livro de "Registro da Ordem" e cons'ervá-lo em dia;
e) comunicar por escrito, à secretaria do Conselho da Ordem Nacional
do. Cruzeiro do Sul os nomes dos es'(rangei.ros agraciadoS com a Ordem do Mérito Militar, bem assim o grau d8.s respectivas insígnias;
f) cuidar do arquivo da Ordem, que fkar-á anexo ao Ministério da Guerra,
e exercer as demais atribuições i:::.erer.tes a seu cargo.
Art. 6.0 O Conselho da Ordem do Mérito l\1:-ilitar, cuja sede é o Ministério da Guerra, reunir-se~á na primeira semana de cada frimestre, podendo
o Ministro da Guerra, seu Presidente efetivo, fazer-se· represent:11 pelo Chefe
do Estado-Maior do Exército,
O Ministro das Relações. Exteriores, seu . Presidente honorário, poderá,
por sua vez, fázer-se representar por um alto funcionário do seu Ministério.

III

ADi'.'.USSÃO E PROMOÇÃO NA ORDEM

"

Art. 7·.0 Os graus da Ordem do Mérito Militm· serão conferidos independcmtemente dos postos que os agraciados ocuparem na hie'1arquia :qJ.ilitar
e alcanç::fdos por acesso gradativo.
Parágr.do 'único·. "Para ser promovido ao grau imediato é preciso que o
agraciado tenha um ano, pelo n:enos. do grau anterior e se rec'omende por
novos e assinalados serviços. Será dispens::~da a exigência de interstício mínim.o para o candidato que se tenha distinguido por ates de cum.provacla bravura ou serviços dê igual relevância.
Art, 8.0 As nomeações ou ;>romoções serão feitas pelo Presidente .da
República, Grão Mestre da O:·dcm do Mérito Militar, medinnte proposta do
Conselho ao lVIinistro da Guerra_
Art. 9.0 As prapost<:s de <!dr:J.issão à OrdeJ;n e as de promcção serão
apresentadas ao Conselho Pelos se·us .membros, pelos oficiais Generais do
E;Úrcito e pelos Comm:.drmtes de Regi5u Milit8.r. desde que uns e outros
pertençam à 0..-dem.
§ 1.0
São privativas do Conselho as propo:>tas de· admissão à Ot·dem
e as de promoçQo, rebtivas acs oficiais generais, dvís e estr2ngeircs,
0
§ 2.
As propostas de adrnissão à Ordem e as de promoção, apresentadas pelos Cqma!1dantes de Região e oficiais .generais, para êste fim credenciados na formá dêste artigo, só pode;ão incidir sôbre oficiais, subté'nente~ e
p:-uças que comandem direta ou indiretamente.
§ 3.0 O ingresso no Corpo de Graduados Efetivos se fará, obrigaí:OriaH
mente, no quinto Grau.
§ 4. 0 As' autoridades referidas neste artigo e seus parágrafos deverão enviar ao Conselho as propostas de <>.dmissão, nos meses de dezembro e maio,
e as de promoção em qualquer época do ano. O número de umas e outras
não deverá exceder, anualmente, a seis.
Art. 10. A adrÍ:lissão 9 o CJCesso na Ordem, além das e::;;:igências e condições estabelecidas nestas instruções, dependem do parecer favorável do Conselho, que poderá aceibu cu não as prcpostas feitas.
Art. 11. Para ser "admitido na Ordem do Mérito Militar é indispensáv,el que o candid'ato proposto satisfaça às cóndições seguintes:
a) tenha, no m!niino, 10 anos de bons e efetivos serviços no seio do
Exército, para o que, como comprovação, deverá possuir, pelo menos, a medalha militar de bronze, criad~ pelo Decreto n.0 4. 238, de 15 de novembro
de 1,901;
b) tenha se distinguido no âmbito de sua classe, pelo seu valor pessoal
e dedicação ao serviço;

~72

ATOS DO PODER EXECUTIVO

c) tenha prestado serviços relevantes ao Exército ou à Segurança Na~
cional;
d) tenha demonstrado espírito d~ sacrHício, abnegação e heroismo, em
caso de salvação pública; denodo, s::~ngue frio, coragem e bravura na debela~
ção de motins, revoltas ou em operações de guerra,
Parágrafo único. Sàm:mte poderão ser propostos os candidatos que sa~
tisfizerem ph:namente aos requisitos -ias :te11s a, b e c, sendo prefe1·idos à.
admissão na Ordem os que, além dêsses requisitos, possui rem o~ do item d.
Art, 12. A apreciação das condições estabelecidas no artigo anterior
para a entrada na Ordem obedecerá áos seguintes preceitos:
Tempo de serviço:

A)

1.0

-

No ·cômputo do tempo de

~e_rv1ço

do candidato

apurar~se~ão

apenas

m: períodos· passados em:

serviço àrregimentado;
serviço de Estado-Maior ou em ó:rg8.os dos serviços;
ser..:.iço no "corpo docen'fe e de instrutores ou no corpo administrativo"
dos -estabeleciiT).entos de ensino;
- serviço n2s repartições militares;
~ estágio nas escolas, estado!'-maiores, fábricas ou corpos de tropa de
países estrangeir6si
.....:.. delegações 'diplomáticas (adidos ou acessares militares) em Embaixadas, Legações, ou Conferências fora do Pais sôbre questões político-militares
;:!_s_Jnte:rêsse para o Exército.

2.0 passado:

Não se1·ão, Portanto, cor..tados os períodos em que o c&ndidato tiver

como aluno, em estabelecimento de ensino;
- em gôzo de lic~nça (parte de doente, comissões civís, representação
política, tratamento de interêsses, na 2.:3 classe etc.);
em comissões não definidss, ezplldtàmente, nos reguiamentos mili~
tares, bem como à disposição de autorid<J.des sem declaração das funções que
têm de exercer, adidos aos corpos ou repartiçCes, e empregos de qualquer
natureza;
- fora do exercício de suf:s funções, pOl' efeito de queixa, representação,
denúncia ou ·qualquer outro motivo;
- fora do serviço' ativo, como desertor, -reformado, na ,·eserva ou em
prisões por motivos políticos ou delitos córr~latos, ainda mesmo que, por fôça
de seP..tenças judiciais ou leis de ãnistia, lhe sej.s>.m mandados contar êsses
períodos para reforma, promoção ou outros quaisquer efeitos.
3.0 O total dos períodos apurados deve 'ser maior de 10 anos, dos
quais metade, pelo menos, 'em serviçc arregimentado, técnico ou de Estado'Maior; a parte restante, em cmtros se:rviços ou , em comissÕês previstas no
item 1.0 •
E) Valor pessoal e ·dediCação ao serviço:
1.0 ftstes requisitos serão apreciados através das aptidões damonstratlas pelo candidato, n'o desempenho dos encargos que lhe fo:rem confiados,
especialmente, sob o ponto de vista:
a) de caráter;
b) de capacidade de ação;
c) de inteligência;
d) do grau de instrução' e da cultura sistematizada;
e) do espírito 1,11ilitar e da conduta militar e civil;
f) da capacidade de comando, de administrador, de instrutor, de técnico
ou especialista,
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a) O caráter, definido pelo cm:.junto.de qualidades mor2Ís que formam a'
personalidade do candidato, deve ser aquilatado sôbre tudo pelo grau de ·confiança que êste inspira a seus superiores, a seu!l camara<.las, a seus subordinados e à sociedade civil.
1?) A capacida'de de ação é avaliada pelas manifestações de coragem (física e moral), de firmeza (expressa pela decisão com que o canclid::lto executa suas ações) e de tem·.cidade (traduz~Ç.a pela energia com que procura
atingir os obj-etivos a que Se propôs ou lhe foram _indicados)
.
c) A inteligência é apredada pela fadild~Kle e pre-cisão com que o candidato apreende as situações e resolve as qt!estões que lhe couberem no exe-;:-cício de su:1s funções ou especialidades.
d) O grau de instrução é julga.do peh produção de trabalhos que revelem o cultivo geral e profissional do candidato e comprovado peln.s notas obtidas nos cursos de formação, de aperfeiçoamento, tdé Estndo-Maior, técnicos e
especialização' ou por diplomas científicos.
A cultu-r<l sistematizada é reconheci.d~ através dos livros, w.cr10grafias, pa·
receres, conferêncb.s e' outros trabalhos '].Ue revelem possuir o candidato uma
sorria de conhecimentos ge1·ais técnicos ou profjssionais, de real interêsse e
uti1id2de para o Exército,
e) o espírito militar e a conduta civil e militar são observados no decurso da atividade funcional e pública do candidato, pelas mr:.nifes1;ações de
devotamento, assiduidade, pontualidade, iniciai;iva, vontade firme. e interêsse
no cumprimento dos deveres militares, bem como espírito de subordinação e
de aperfeiçoamento, respeito às leis e au.toridades, correção de atitudes e elevação moral, tanto no seio de ~ua classe como no da sociedade.
i) a capacidade de comando, de administrador, de instrutor, de técnico
ou' d'e especialista são atributos que se <Jpreciâ.m nos estágios dos candidatos
em vár-ios escalões de comando, r.a gestão dos bens e serviço~ públicos, na
direção ou execução dos encargos correntes de estabelecimentos. laborc.tórios,
oficinas, gabinetes e hospitais, através de provas práticas e resultados reais
obtidos na preparação eficiente- de unidades da ativa, na formação dos elementos de reserva - no âmbito dos quartéis e em campanha - nos empre·
endimentos e melhorias introduzidos na vida administrativa ·dos corpoS ou !'epartiçõeS, nas obras e estudos realizados em beneficio dos interêsses da defe.>a
nacionaJ.
C) Serviços relevantes:
1.0 São considerados como serviç0s relevantes aquêles em que o candidato se teahq distinguidO de seus pa:r2s no cumprimento de seus deveres
para com o Exército ou para com a !'fação, em casos excepcionais como um
dos seguintes:
a) por ocasii:io de epidemia ou calamidade pública;
b) na salvação de pessoal ou material do Exército ou da Nação, quando
em grave risco;
c) na manutenção da disciplina, das autoridades constituídas e d2s ins·
tituições ou em momento de comoção interna;
d) no ir.vento de máquinas, aparelhos, dispositivos etc., de real proveito
para a defesa nacional;
e) na introdução de melhoramentos e métodos que aurqentem e beneficiem a produção dos estabelecimentos em que serve;
f) na elabOmção de memórias, estudos, monografias, obras e serviços de
notável valcir e utilidade para o desenvolvíiaento das indústrias bélicas, dos recUrsOs econômicos, da explor8.ção do. subsolo, da produção de sucedâneos etc.;
g) pela adoção de providências e atuação pessoal em circunstâncias
excepcionais de que resultem a garantia da paz, do ·trabalho, e do funciona-
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menta normal dos serViços públicos e particulares, em qualquer t(echo do
território. nacional.

2.0 Serão de igual relevância todos os sei:"viços prestados em situação
circunstânci<:'..'l semelhantes às especificadas acima, cujos reflexos imporw
tem em benefícios para o país e particularmente para o Exército.
'
~u

D) Serviços em tempo de guerra e em casos semelhantes:
São capitulados nesta rubrica os serviços de excepcional relevância prestsdos pelo candidato:
a) em momentos de salvaçao pública e outios semelhantes, por atos
que revelern espírito de sacrifício, abnegação, heroismo- ou risco da própria
vida.;
b) na debe!ação de níbtins e revoltas com que se tenha portado com
decisão Íirme, denodo, sangue frio, cor2gem ou bravura;
c) em operações de g'uerrs., pelas citaçÕ8S de valor, iniciativa, galhardia,
coragem, resist$ncia à fadiga, heroismo e b>avura .
IV -

DIPLOMAS E CONDECORAÇÕES

Art. 13, Publicado no Diá:::io Olicial o decreto de nomeação ou de
prcmoção, o ]\1:inistro, da Guena mandará expedir o competente diploma,
per êle assinado.'
§ 1.0 Os diplomas como as condecoraçÕe.'!
serão conferidos sem
despesa alguma para o agraci8clo e entregues mediante recibo:

na Capitd Federal, na sede d'o Conselho da Ordem;
-- nos Estados, na sede das Regiões ou d~1s DiVisões de Cavalaria, das
Brigadas cu das unidades isoladas;
- no Estrangeiro, na sede das E !r.baixadas, Legações ou Consulados.
§ 2.0 Findo o prazo de seis meses para a entrega dos diplomas, o interessado que, por qualquer motivo, não tiver 1-e(:ebido o que lhe {oi destill2.do, · se não quiser p8rder o di;eito à condc;;coração concedida, deverá solicitá-lo em requerimento dirigido ao Pn;~sidente do Conselho da Ordem.
Art. 14. A entrega oficial das condeco>ações deverá ser feita com tôda
solenidé'!de ·no Dia do Soldado (25 de agôsto):
na Capital. Federal sempre que possÍvel, diante da e~tátua de
com assistência de deleg3çÕes de oficiais, sub-tenentes e praças em
serviço nessa guarnição e e!ri presença de'um destacamento de .tropa de tôdas
ás armas, do co~·po de alunos da Escola e do Colégio Militar, pelO Presidente
da República, se os agraciados pertencerem aos dois primeiros gr~.us, e pelo
Ministro da Guc·rra nos demais casos.
nos Estados com o comparecimento obrigatório dos oficiais, subtenentes e praças da guarniç~o loc<!-1, pelo Comandante da Régião ou pelo
mais grad.u:1do da Otd.:?m ali presente;
- no Estrangeiro - na sede das Embaixadas .ou Legações, com, as forrAalidedes protocolares.
,
-

c~xias,

Art. 1.5. Os dvis condecorados gozarão de honras militares nos atos
da Q;:dem e no âmbito dos respectivos qm~dros, assim determinadas:
1.0

2.0
3.°
4.0
5.°

Grã Cruz Marechal.
Grande ·oficial - Oficial General.
Co~endador - Oficial Superior.
Oficial Capitão.
Cavaleiro Oficial SUbalterno.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

475

Art. 16. São membro::; natos da ordem o Chefe de Estado, no grau
de ~'G1ã Cruz", os M:i:uistrcs da Guerra e das Relações Exteriores e o Chefe· do
Estado Maior do Exército no grau de "Grande Oficial".

Art. 17. O Cónselho da Ordem fm:á registrar, em livro especial destiR
nado o êsse nm, o nome de cada um dos ··condecorados, a classe e grau da
in~ígnia conferida, bem como os respectivos dados biográHcos.
Art. 18. Os graduados brasileiros, quando promovidos, deverão restituir
ao Conselho da Ordem as insígnias dq grau anterior.
Art. 19. As condecorações e outras distinções concedidas ao .wérito dos
militares b::-asileiros, pelas Gove:rn::>s Estrangeiros, devem ~er publicadas em
Boletim do Exército, consignadas em seus aSsentf!mentos e nos respeci:ivos almanaques.
V ~ EXCLUSÕES DA ORDEM

Art. 20.

Serão excluídos da Ordem:

a) os condecorados 11acion~.is que, nos têrmos da Constituição, perderem
·os di!'eitos de cidad2.os b>osileiros;
.b) os que forern condenados, e:rn qualquer fôro, por crime contra a
-int-egrid2de e soberania da' N:o~ção e atentado contra o erário público, as
instituições e a sociedade;
c) os que cometerem faltZ~s capituladas no Regulamento Disciplinar do
Exército e cor..tr€das à dignid:?,de e à honra miHts.r, à moralidade da corporaç~o ou da sociedade civil.
Art. 21. Os agmciudos, excluídos pelos motivos conshmtes do artigo
·anteriorf sOm.ente pode1·8o ser readmitidos, se, absolvidos pelos tribunais
superiores. forem considen~dos reabilitados por um conselho especial de
justificação nomeaó.o, medi::mte requeritnznto dos interessados, pelo Con~
selho da Ordem, que decidirá em liltima instância sôbre
a conveniência
ou não da reinclusão pleiteada.
§ 1. 0 As notas de castigo de quo ,se tornem passíve~s os condecom~
dos deverão ser dadas erá caráter· reservado e obrigatOriamente comunicaR
das ao Co~selho da Orde~·n.
·

§ 2.0 Qu8.ndo qualquer agraciado estive~· sujeito a inquérito, pronúncia ou processo por fdtas ou crimes previstos no art. 20, o Conselho
poderá suspender ou cancelar-lhe o direito de usaT a insígnia da Ordem,
até o pronunciamento das autoridades ou tribunais. Se punido ou condeR
nado, o Conselho o excluirá definitivamente.
VI -

CORPOS 'E QUADROS DA ORDEM

Art. 22. Os graduados da Ordem do Mérito Militar serão
cados nas àuE~s seguintes cate?"orias cle Corpos:

classifi~

A) Corpo de graduados efetivos, compreendendo:
a) o Quadro Ordinário, constituí.do pelos oficiais, subRtenentes e praças
do 'serviço ativo do Exército Nacional que forem condecore.dos, nos limi~es
dos númeras abaixo fixados para a composição dêste, q!ladro;
h) Quadro Suplementar ~ destinado aos oficiais, sub-tenentes e praças
do Exército Brasileiro condecorados, que, por efeito de sua passagem para
a inatividade militar, dev2m ser t!';,msferidos do Quadro OrdináriO.
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B) Carpa de

gradu~dos

especiais, compreendendo:

a) o Quadro Ordinário ~ reservado ao Chefe de Estado, Ministros de
Estado e oficiais de nações amigas, be:n como às bandeiras e corporações
:miiitares nacionais oU estrangeirm~, que tenham sido, distinguidos com as
insígnias da Ordem do Mérito Militar;
b) Quadro SUplementar destinado ~os Chefes de Estado e Ministros
de Estado que deixarem as funções, caso não pertençam ao corpo de g:ra•
duadcs efetivos, e aos ddadãos nac:ion8.is e e::.:trangeiros que, por servicosprestados nos têí·mos do parágrafo útlico do a1·t. 1.0 dêstc Regulameni:o,_

forZm agraciados com as insígnias do Mérito Militar.
Art. 23. Os Quadros Ordinários e Supbment2r, dentro do re:>pectivoCorpo, terão a composição que se segue:
A) Corpo de graduados eletivos

I

IQ.undro

Grã Cruz ......................
Grande Oficial .................
Comendador ...................
Oficia·l ........................
Cavs.•leiro

5
20

.
.
.
.

Sem
Sem
Sem
Sem
Sem

80

200
400

limitação
limitação
Hmitaçâo
limitação
limitação

B) Corpo de graduados espkciais

"'""-~ Qua<lro
I

Grã C:ruz ............ , ... , ..... ·)
Gr:md3 Oficial .................. 1
Comendador ................... .
Ofici;;;.1
Cavs.•!eiro .............. : ....... .

ür<Enário

I

O-undro Sttllk:lltentn'l:

·-;-------'
5
20
50

75
150

Sem
Sem
Sem
Sem
Sem

limitação
limitação
limitação
limitação
limitação

=
§ 1.0
e:~prer;so

A compostçao dBsses "Quadros" só poderá ser ~lterada por · ato
do Presidente da República;.

§ 2.0 As vagas nos "Quadros" se darão por exclusão, nos têrmos pre·
vistos neste Regulamento, e por morte.
§ 3.°

Completado ~·o _Quadro Ordinário do Corpo de graduados efeti...

vos, a inclusão dos militares brasileiros -da ativa se fará nas vagas abertas.
com as transferências, para o Qu.idro Suplementar, dos gradu8.dos que
passarém p8.ra a inatividade, respeiü:.da a ordem cronoJ.ógica das_ propostas.
Rio de Janeiro, 4 de set€mbro de 1944. -

Eurico G. Dutra.
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bECRETO N. 0 16.515 -

DE 4 DE SETEMBRO ÓE 1944

:Transfere função p~u·a. a Tabela Nwn.érica Ordinária de Extranumerário
mensalista da Diretoria de Engenharia, do ilJ.inistédo da Guerra
O Presidente àa República, usai>.do da atribuição que lhe confere o
ilrt. 74, letra a, da Constituição, D.ecreta·:

Art. 1.° Fica transferida, no Ministério dg Guena, para a Tabela Nu·tnérica Ordinária de E}.i:ranum.erário mensalista da Diretoria. de Engenharia,
l!ma fuEção vaga de motorista, referência XI, da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário mensalista do Depósito Central de Material de En:genharie, da mesma Diretoria.
A1·t. 2.0

Êste decreto entrará em vigo-r na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e
:S6.0 d9. República.
GETULIO VARGAS.

EUrico "-G. Dutra.

DECRETO N .0 16 . 517 -

DE 4 DE SETEMBRO DE 1944

"tft.JteTa a Tabela Numérica Ordinária de Extra.numeráâo mensalista da Fábrica Presidente Var~as, do Ministério da Guerra
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
-art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Qrdinária de Extranumerário mensalista· da Fábrica Presidente Vargas, da
Diretoria do Material Bélico do Exér.cito, do Ministério da Guerra,
Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr-$ 131.400,00 (cento e trinta e um mil e quatrocentos cru-zeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação II
Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05
Mensalistas, Anexo n. 0 \7
Ministério da Guerra do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0

Êste __decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Rio de Janeiro, em 4 de Sete~bro de 1944, 123.0 da Independência e
S6.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

11UNIST:Ii:RIO DA GUERRA

DIRETORIA DO MATERIAL BÉLICO DO EXÉRCITO
FÁB-RICA PRESIDENTE VARGAS

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número

Séries

I

funcion~is

-

-

5

Atendente

I\

-

-

-~

-

-

IV

I

Ordinária

li

I

5

Ifunções
de
1
1
1
3

6

-

Séries funciona-is

I
I

I
I
I

I
I

Referência

I

I
I

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

-

T~>"bela

Referência

I
I
I

I
Atendente

........................
·-· ......................
I ............
·.............
I
I . .......................

VII
VI

Ordinária
Ordinária
Ordinária

IV

I
I

T.s-bela

I Ordinária

v

I

I

Auxiliar de Escritório

II

Auxiliar de Escritório
1

X

IX
VIII

VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
OrdináriB

2
3
3

4
13

••• • ••• • ••• •• •• •r• ••• •• •

XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
. OrdírÍária
Ordinária
Ordinária

Desenhista

1
2

Dese-nhista

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

IX

Ordinária

VII

Ordinári::t

Laboratarista

.. ..

..

2
6

2

.. .. ..
...
..

..

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

IX

Ordinária

VII
VI

Ordinária
Ordinária

3
3
3
3

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

XV

Ordinári2

1
1

XIII

Ordinária

2

2

Ordinária
Otdjnária
Ordinária

..
..

..

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

X
IX
VIII
VII
VI

. Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

' ...

>

"'o

m
tj

o

"o
""
""
tj

.. ..
..
..

Mestre

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

.. . . ...

XV
XIV
XIII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

XXI
XX·A
XX

Ordinárh
Ordinárià
Ordinária

""d
::;;
o'"'

4

Mestre Especializado

1

IX
VIII
VII

14

3

1

. ..
.. .. . . ..

Laboratarista

Mestre

2

.- . .. ..

2

11

1

.. ..

...

4

3

3

1
1

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

f.tlestre Especializado

XXI

Ordinária

1
1

XX

Ordinária

1
3

..

. .. ..
..

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

;,_

_,

<O

SITUAÇÃO .PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I

I
Referência I
I

Séries funcionais

I

Tabela

I
I

Motorista

-

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

1

Referência

1

-

i

Ordinária

'

i

I

I

12
25

I .........

37

II

I

~-

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

Tabela

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

X

Ordinária

1

II . .......................

IX

Ordinária

2

I

VI

II Ordinária

v

Ordinária

1

I
I

I

I'
I Praticante de Escritório
I
I ........................

Motorista

I
I

IX

II
I
I

I

I . .. .. .. . .. . . . . . .. .... . . .

-

Séries funcionais

I

I

I

I

Número
de
funções

I
VI

Ordinária

12

v

Ordinária

~4

36

I
I

I

I:_raticante de Escritório

. .......................
. ............ ' ..........
'

I
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DECRETO N. 0 16.518 D~lara

DE

4

DE

SETEMBRO 'nE

1944

de utilidade pública, pt~.ra desap"opriação Pela Rêde·de Viaç-ão ParanáSanta Catarina, Os- imóveis que ·menciona

O Pres:dente da República, us~mclo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com os arts 2.0 , 3.0 e 5.0 , alíneas
h _e j do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:

Artigo único, São declarados de utilidade pública, para desapropriação
pe1a Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, o teneno e prédio de propriedade do Sr. Leopoldo Schmidt, contíguos ao local das obras complementares
do. nova estação de Jaraguá, da referida Rede, cujos projeto e orçamento foram
aprovados pelo Decreto n.? 16.301, de 7 de agôsto de 1944.
Rio de. Janeiro,' 4 de setembro dú, 1944, 123.0 da Indepcmé!ência e 56.0
da RePública ,
GETULIO VARGAS.

João de Jt.tendonça Lima.

DECRETO -N.0

16. S19 -

DE 4 DE SETEMBRO DE

19!i·q.'

A.prova projeto e orçamento p_ara construção do trecho Canudos-Gerelnoabo,
da rodovia Central de Sergipe
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cohfere o
art. 74, letra a, de. Constituição, decreta:

Artigo único. · Ficam' aprovados o projeto e orça.mento que com êste

bai:{am, devidamente rubricados, na importância de Cr$ 1.314.000,00 ·(Um
milhão trezentos e- quatcrze mil cruzeiros) sendo Cr$' 830.000,00 de pfss:soal e
Cr$ Ll,84. 000,00 de material, para a construção de 15 quilômetros . do t~echo
Canudos-G-erernoabo, da :rodovia Central de Sergipe, correndo a respéctiV\{'despesa à conta dos recursos do "Plano de Obras e Equipamentos" pafa;:o-:exercício de· 1945.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1944, 123.0 da Independ.?inciá' e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima,

DECRETO N.0 16',520

~ DE

4 DE SETEMBRO DE 1944

Aprova projeto e orça.-nento para constraçiio de uma ponte sób-.e o
rio Barra ~ Mansa
O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
ert. 'i4, letra a, d:::< Constituição, decreta:
l'.:.rtigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento na importâncb:
total -de Cr$ 423.477,50 (quatrocentos e vinte e três mil quatrocentos e setenta e sete cruzeiros e dnqüent&· centavos), que com êste baixE'm, rubricado:>;
Co!. de Leis

~

Vol. VI

F. 31
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p0lo Direto;:- Geral do D8po.rtamento Nacional de Estradas de Ferro, pS~ra a
comtrução de uma ponte sôbre o 1·io Barra• Mansa, na est:>~::à 20
250 da
ligaçfio ferroviária Barra IV!Ó.Lisa a Volt& Redonda, .ficando a execução ds- obra
<:: respectivo financiamento a c.s•rgo da Companhia Siderúrgic::ll l'·Tacional, a qual
será incbr.iz.ada com os !·ecu:rsos que foram consignados no "Plano· de Obras e
Equipamentos" para o exercido de 1945,

+

I~io de J<:meiro, 4 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.521 ..--DE 4 DE SETEMBRO DE 1944

Outm..-ga con~essão à firma. "Comércio e Indúst:ria Saulle Pngnoncelli S.A.",
para aproveitamento de enenJia hidráulica do rio Leã'?, no muPJCÍpio de
Campos· Novos, Estado de Sz.nta Catarina.

O Presidente da República, us<mcb da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de
Águas .. ,(Decreto n.O, 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta :
Art. 1.0

Respeitados os direitos de terceiros 8.Dteriormente adquiridos,

é outorgada concessão à firma ''Comércio' e Indústria Saulle Pagnoncelli S~ A.",
para o_-aproveitamento da energia hidráulica da queda dp rio L'!5.o, no município de Campos Novos, .Estado de Santa Catarina.
§: 1.0

uso:

A ·potência concedida será de 270 (duzentos e setenta) kw.
8.proveitamento destina-se à profiução de energia elétrica para
da concessionária.

~.2 .. 0
O
:eJ~:~.lusivo
1§

Ax:t. 2P

obrigá~.Se, a:

Sob pena de caducidade da presente concessão, a intere.ssada

I - ·Registrar êste título na Divisão de Águas, dentro do prazo de trinta
(30) dia?,. após a sua publicaÇão.

li - AprGsentar, em três (3) vias, dentro do pr3ZO de vinte e quatro
(24) meses, contados da data do iegistro dêste decreto na DiVisão de Águas :
a) dados sbbre o regime _do -::mso de água a aproveitar, principalmente os
relativos à descarg:J. de estiagem e à de cheia, bem como à variaÇão do nível
de água a montante e a jusante da fontB de energia a ser utilizada;
b) planta, em escala razoável, da área onde se f2rá o aproveitamento da
energia, abrangendo a paxte atingida pelo remanso da barragem e perfil do rio
a montante e a jus2.nte dos lo::::tds Co aproveitamento;
c) métodO de cálculo da barragem, Projeto, épura e justHicação do tipo
adotado; dados geológicos relativos ao tcHeno em que será construída a barragem; cálculo e dime'nsionam.ento da tomada de água e do canal de· derivação;
seções longitudinais e transversais; orçamento, disposições que assegurem a
livre ·circulação dos peixe.s, chaminé de equilíbrio, cálculo, projeto e orçamento;
d) coadutos forçados: cálculo e justificaÇão do tipo adotado, planta e perfil,
com tôdas 2s indicações necessária:;; e obse-;-vância das e~calas Seguintes: para
3.!? plantas, um por duzentos .( 1/200), p:ona C2i perfis, horizontal, um ~or duzentos
(1./200) e Ve>:tical, U!I! por cem (1/100), cálculo e des.cnr·w do aEsentamento e
fixação dos ,blocos de ancoragem, orçamento;
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e) edifício da usina: cálculo, projeto, orçamento, tmbina; justificação do
tipo adotado, seu rendimeii.to em diferentes cat·gas, em múltiplos de 1/4 ou
1/8 até plena carga, indicação da v2locidade c:1,acterística de embaiagem ou
disparo, sentido de rotaç2o e indicaç2o de velocidade 'com 25, 50 e 100 por
cento de· ca.rgs.; características do seu regulador, aparelhos de medição; desenho da turbina e descr:ição do tempo de fechamento, canal d~S fuga, orçamentos respectivos;
'
f) geradores: justificação do tipo 2dotado; potência, tensão, fator de potência, rendimentos em diferentes targas, em múltiplos· àe 1./4 ou 1/8 até
plena carga, respectivamente com COS 0
0,7; COS 0
0,8 e
COS 0 = 1; freqüência de 50 ciclos, variação de tensão e sua n-gulação, queda
de tensão de curto circuito, características e detalhes em escala foraecida pelos
fabricantes, G-DZ do gru-po motor gero.dor, esquema das ligações, orçamento;
g) excitatriz: tipo, tensão, rendimento, potência, acoplamento, características, orçamento;
h) indicação. dos aparelhos montáveis fora dos painéis de alta tensão de
transmissão, antes e depois das barras gerais; isoladores, chaves, interruptores,
transform<:dores de corrente e de tensão, cF.:bos, barras de segurança, seus dispositivos entre si e as paredes;
i) transformàdores: as mesmas exigências feitas para os ger-adüies;
j) indicação da linha de alta tensão e de transmissão; para-raios, bobinas
.de Choque, cálculo mécânico e elétrico da linha de transmissão com o fator
de potência igual a 0,8; sua perda de potência, tensão na partida e na chegada,
distância er:tre os condutores; postes; tipos e desenhos; perfil da linha ·de
transmissão acompanhado do mapa/ em escala razoável e com detalhes; orçamento.
III Obedecer, em todoS os !)rojetos, às prescrições_de ordE!m técnica que
forem determinadas pela Divisão de Águas.
IV - Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de um ( 1) m&s,
contado da data em que fôr publicada a aprovaç2o da minuta respectiva, pelo
Ministro da Agricultura.
V Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Águas, para os
fins de registro de que ·trata o De.creto n.O 13, de 15 de janeiro de 1935, dentro
dos (60) sessenta dias que se seguirem ao registro do mesmo, no Tribunal
de Contas.·
Parágrafo umco. Os prazos a que se refere @ste artigo poderão ser pror-·
rogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas do
Departamento Nacional da Produção Mineral (Ministério da Agricultura).
Art.' 3.° Fica outorgada à firma "Comércio e Indústria Saulle Pagnoncelli S. A." a autorização de estudos de que trata o art. 9.0 do Decreto-lei
n. 0 852, de 11 de novembro de 1938.
Art. 4·. 0 A minuta do contr<.~to disciplinar desta concessão ser!-- preparada
pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.0 A concessionárb fica obrigada a construir e m:o1nter nas proximidades do lo"cal do, aproveitamento, onde e desde quando fôr determinado
pela Divisão" de Águas, as inst81ações necessárias a observações linirnétricas e
medições de descarga do curso de água que vai utilizar e a realizar as observações de acôn:lo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 6.0 A presente concessão vÍgorará pelo prazo de vinte (20) anos,
contados da data ·.do registro do respectivo contrato na DiviSão de Águas.
Art. 7.° Findo o prazo de concessão, tôda a proprieda-de ela concessionana que, no momento, existir, em função exclusiva e permanente da utilização da energia referente ao aproveitamento concedido, reverterá para o Muni-
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cípio de Campos Novos, no Estado de Santa Catarina, mediante indenização na
base do custo histórico, isto é, do capital efetivamente invertido, menos a
depredação.
§ 1.0 Se o Município de Campos Novos não fizer uso do seu direito a
essa reversão, a concessionária poderá .requerer ao Govêrno Federal seja a
concessão ~enovada pe1a forma que, no respectivo contr2.to, dE!verá estar
prevista.
§ 2.0 Para os efeitos do § 1.0 dêste artigo, fica a concessionana obrigada
a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Municíp1o de ·campo:'!
Novos e a entrar com o requerimento de prorrog8.ção da concessão ou de desistência desta, até seis ( 6) meses antes do término ·do resP"ectlvo prazo.

Art. 8. 0 A ccnc:essiorlá.ria gozará, desde a &ta do registro de que trata
o art. 5.0, e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do Código
de Águas e das leis especiais sôbre a matéria,
Art, 9.0 O Presente decreto entra em vigor na data da sua publica"ção,
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e S6.0
da República.
'
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales,

DECRETO N.0

16.522~DE

5 DE.

SETEMERO DE

1944

Aprova novos estatutos da Sul América Terrestres, Marítimo::. e Acidentes
Companhia de Se~wos
O Presidente da Repúbli.ca, m.-andc d~ atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Çonstituição, decreta ;
Art, 1.° Ficam <lprovacfcs os '?-ovos estatutos da Sul América Terrestres,
Marítimos e Acidentes Companhia de Seguro!:i, com sede nesta cidade do Rio
de Janeiro, autorizada pelo Decreto n. 0 10.642, de 31 de dezembro de 1913.
a operar em seguros e resseguros dos ramos atualmente denommados elementares,· a que se refere o art". 40, n.O 1, do Decreto~ lei n.O 2. 063, rie 7 de março ,
de 1940, conforme foram adotados em assembléias gerais extraordinárias de
acionistas, realizadas a 25 de maio de 1943 e a 4 de janeiro de 1944.
Art. 2.0 A sociedade conti:nuar"á integralmente sujeita às Iéis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigc.rar, sôbre o objeto da autorização a qrie
alude o presente decreto.•
Art, 3.0

Revo'gam~se

,Rio" de Janeiro,
da República.

S.

as disposições em contrário.

de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.9

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,
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DECRETO N. 0 16.523 -

DE

5 DE SETEMBRO DE 1944

Concede à sOciedade "Cory Broth.ers and Company, Limited" autorizaçãó para
continuar a funcionar
O Senhor Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade "Cory Brothers and Company, Limited", éorn sede em Car-dif, Inglaterra, autorizada a funcionr~r pelo Decreto n. 0 15.001, de 13 de setembro
de 1921, decreta :

Artigo único.
E' concedida à sociedade ·~cor'Y ,Brothers and Company,
Limited", autorização pma continuar a :funcionar, com as altc:rações introduzidas em seus estatutos, por deliberação da assembléia geral dos seus acio:
nistas, realizada a 13 de março de 1943, _e em seu :rv'Iemorando de Associação,
p2las resoluções e&peciais, aprovadas a 24 de ·julho de 1922, ficando entendido que não poderá realizar os objetivos compreendidos nas citadas reioluções, reservados às sociedAdes nacionais, e- sàmente com autorização prévia
dos órgãos competentes, os que dependem de licença especial, obrigando-se
a 2ludiàa sociedade a cumprir integralmente as cláusulas que acompanham o
Decreto n. 0 15.001 de 13 cle setembro de 1921, e as leis e regulamentos em
vigor, ou que vellham a vig~Jrar, sôbre o objêto da referida autorizáção.
Rio de Janeiro, 5 de, setembro de 1944; 123.0
56.0 da República.

da Independência

e

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 16. 524- IlE 5 DE. SETEMBRO DE 1944

Concede à sociedade anônima Bethlehem Brazilian Corporation
para funcionar na República

autorizaçã~

O Presidente da República, atendendo ao qué requereu a sociedade anônima Bethlehem Brazilian Corporation; decreta :

Artigo único, E' concedida à socieda-de anônima Bethlehem Brazilian Co,rporation, com sede na cidade de \rVilmington, Condado de New Castle,- Estado
de Delaware, Estados Ur;.idos da América, autorização para funcionar na
República, com o capital de Cr$ 500 000,00 (quinhentos mil ~ruzeiros) e com
cís estatutos que apresentou, mediante as cláusulas que a êste: acompanham,
assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e ComérciO, fi.cando a mesma socieda'de obrigada a cumprir integraliX?ente as leis e
regulamentos em. vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida
, autorização .
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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CLAUSULAS QUE ACOMPANHAM O DECRETO N.o 16.524, DESTA DATA

I
A sociedade anônima Eethlehem Brazilian Corporation é obrigada a ter
permanentemente um representante geral no BrasiÍ, com plenos e ilimitados
poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem,
quer com o Govêrno, quer com p~rticulares, podendo ser demandado e receber
citação inicial pela Sociedade.

II
Todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos Unicamente às resp8ctivas leis e regulameutos ~ à jurif:cli.ção de seus Tribunais judiciB.rios .ou
administrativos, sem qne, em tempo algum, possa a referida Sccied~de reclamar qualqueí' exceção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão
serv,ir de base para qualquer reclamação concerr.cn.te ·à execução das obras ou
serviços a que êlcs se referem.

li!
A Companhia não poderá efetuar .no Brasil as finalidades previstas na
letra b do certúicado de in::orpcração', s~m prévia autorização das autoridades
militares, e as da letra c; que são vedadas a companhias estrangeiras.

IV
Fica dependente de autorização do Govêrno qualquer alteração que a
Sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionar na República se infringir
esta cláusula.

v
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuíz8 do princípio de
achar-se a Sociedade sujeita às dispcsiçCes de direito que regem· as Sociedades
Anônimas.

VI
A infraç-ão de qualquer das cHí.usulas para a qual não esteja cominada pena
especial será punida com a multa de mH cruzeiros (Cr$ 1.000,00) a cinco
mil cruzeiros'. (Cr$ 5. 000,00) e, no caso de reincidência, com a cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
cláusulas.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1944. -

Alexandre Marcondes Filho,

DECRETO N.O 16.525 - D E 5 DE SETEMBRO DE 1944
Aprova estatutos de ·The Home Insurance Company

O Sr. Pr:esidente df:l RepÚblica, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados os ests.<tutos de The Home Insurance Company, com sede em· New York, Estados Unidos .da América do Norte, auto-

487

ATOS DO PODER EXECUTIVO

riza•da peio DE:Creto n, 0 14.549, de 16 de dezembro de 1920, a operar em
s~guros e resseguros dos rE-•mos atualmente denominados elementares, a que
s~ refere o art. 40, n.O 1, do Decreto-lei n.O 2 ..063, de 7 de ma1·ço de 1940,
c(mforme foram 2.do~ados em assembléia geral extraordináris- de acionistas,
1·es.•:i::mda a 6 de abril de~ 1942.
Art. 2. 0 A sociedade -continuará integralmente sujeit~
leis e regulamentos vige:w.tes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto
autorização a
que alude o presente decreto.

Art. 3.0

Re·vog:am-se

G.os

disposições em contrário.

Rio de Js.nei1'o, 5 de setemb·o de 1944·, 123.0 ds Independência e 56.0
;b República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre M<!!rcOndes Filho.

DECRETO N. 0

16. 525

DE

5

DE SETEMBRO DE

1944

Aprova o Regimento da Comissão Executiva Têxtil
O Presidente da Repúblic:::., m:~ndo d.s. atribuição que lhe confe.re o
s.-rt. 74, 1etr8 a, da Constituição, e de ?CÔrdo cem o dissJOsto no art. 29 dli
Decreto-lei n. 0 6.688, de 13 de juiho de 1944, decret~:

Art. 1.° Fica aprovado o Regimento da Comissão Executi'va Têxtil
( CETe.x), que com êste bah:a, 3sdnada pelo I\l'linistro do Trabalho, Indústria.
e Comercio.
A::t. 2.0 O presente Decreto entrará em vigor na d~..'l:&> da sua publicacâo,
revogadas as disposições em contrário.
·
~
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 194'f. 123.0 da Independênd~ e ::IG.o
rla Repúblic8..
GETULIO VARGAS.

Alexandre lWarcondes FilJ:o.

REG!!IIENTO DA COMISSli.O EXECUTIVA TÊXTIL
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E DA COMPETfrNCIA DA COMISSÃO EXECUTIVA TÊXTIL

Art. 1.0 A Comissão Executiva Têxtil (C.E.Tex.), criada pelo Decretolei n. 0 6. 688, de 13 de julho de 1944, terá as finalidades nele previstas e jurisdição em todo o território nacional.
Art. 2.0

É d"a competência da Comissão Executhra Têxtil:

a) orientar e dirigir a mobil:iz.ação das indústrias de fiação e tecelagem
de malhsria ou de acab2mento têxtil, a que se refere o art. 1.0 do DeCretolei n.O 6. 688, de 13 de julho de 1944;
b )' intensificar a produção, fixar cots.os e o destino destas;
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C) müntar dirigir a tp.obl!iZação das indústdas de ·fi<:!ção e tecelagem,
República ou pelos órgãos da administração nela representados:
d) opim~r, sob o ·ponto d'h vista técnico, a respeito dos pedidos de
importação de máquinas destinz.dfis às indústrias téx'!:eis, os quais, para esse
fim, lhe serão submetidos pc!a Carteira de Exportação e Import~ção do Banco
.ôo Brasil S. A.;
e) decidir sôbre os pedidos de mudança de profissão feitos por emp;E=gaQ.os das indústrias mobilizadz.•s e que, em grau de recurso, lhe forem enc<:!mi:nhados pelos sindicr:.•tos de trabalhadores, sempre que o empregador ou
o sindicato da indústria conside.n-:m incónveni.e!lte a mudança de ~rofiss5o
·solicitada;
i) executar, em tudo mais que fôr de sua competência o DeCLeto-lei
r.. 0 6. 688, dé 13 de julho de 1944; e
{j) exercer as funções que lhe forem d.elegadz.•a pelo Poder Público.
cl~

Art. 3.0 A transferência de est:abelecirnentos fabrís, mencionados na
letra a do art. 2.0 , só será permitida mediante pr~via audiência da Comissão,
que opinará sôbre o pedido em face dos interêsses da mobilização da indústria.
Art. 4.0 No exerctcto das atribuições que lhe cabem, poderá a Comissão,
·qus.ndo julgar necessário, determinar a transferência de empregados de um
para outro estabeleciÍnento das atividades econômic2.s a que je refere o artigo 2.0, situados na mesma cid~1de, · 8.Ssegurada.s ao empregado as garantias
previstas no art. 4. 0 do Decreto-lei n. 0 6. 688, de 13 de julho de 1944.

CAPÍTULO

II

DA ORGANIZAÇÃO DA COMISSÃO

Art. 5.0 A Comissão Executiva Têxtil será constituída de um presi·dente, de livre designação do Presidente da Repúbli~ca, e de:
a) d2legados dos, seguintes sindicatos, designados pelas respectivas diretorias e esco1hidos dentre os diretores de emprêsas;
I .....:.. dois pelo Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral,
de São Paulo;
·
H - dois pelo Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem, do Rio
de Janeiro, sendo um representante da indústria têxtil do Distrito Federal e
outro da do Estado do Rio de Janeiro;
IH um pelos Sindicatos d:=::s Indústrias de Fiação e Tecelage1p no
Estado de Minas Gerais;
IV - um pdo Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral
no Estado de Sergipe;
V - um pelo Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral e
da Malharia, no Estado de Perriambuco;
VI - um pelo Sindicato da Indústria de Fiação e Tecele1gem em Geral,
no Estado do Ceará;
b) Represent;u>tes dos seguintes ministérios, designados pelos respectivos MinistTos de Estado:
I Um do Ministério, das Relações E;•,:teriores;
H - Um do Ministério da Fazenda;
IH - Um do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
c) Um representante da Coordenação da Mobil~zação Eeonômica, d~
signado pelo Coordenador.
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d) Um representante da Carteira de Exportação e Importação do Banco
do Brasil S. A., designado pelo Pre~idente do Banco.
§ 1.0 Para servir nos seus impedimentos, o presidente da Comissão designará um vice-presidente, escolhicic entre os membros da Comissão.
§ 2. 0 Para o estudo dos assuntos de sua competência, a Comissão dividir-se-á em Sub-comissões.
Art. 6.0 Os membros da Comissão, mediante ofício ao presidente, poderão ser subs~ituídos pelas, entidades que os houverem designadc.
Art. 7.0
funções.

Os membros da Comissão exercerão gratuitamente

as suas

!II

CAPÍTULO

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA COMISSÃO
SEÇ~:tO

Do

Art. 8.0

1

iH'e~;idente

Compete ao presidente:

a) coordenar os trabalhos da Comissão e representá-la ondt- necessário;
b) dar posse aos demais membros da Comissão;
c) designar o vice-presidente;
d) fixar as sessões ordinárias e extraordinárias;
e) presidir as sessões plenas;
i) designar os relatores para os assuntos em ·estudo, QS membros para as
Sub~comissões e os delegados executivos de que trata o art. 35;
g) corresponder-se com tôdas as autoridades do país e com os Órgãos assemelhadas no exterior;
h) despachar o expediente;
i) designar o diretor da Secretaria e os respectivos auxiliares;
j) fazer cumprir ·-as daliberações da Comissão;
1
1) exercer as funções que lht:! forem delagadas, pelo· Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e as que lhe forem por lei atribuídas.
SJi:Ç2iO I!

Do

Art. 9.°

vice-Prc.sidetlte

Compete ao vice-presidente:

Substituir o Presidente nos seus impedimentos.
SEÇJlO Hl

Do:i men1bros

Art, 10.

Compete aos membros da Comissão:

a) comp?recer às sessões ple-nas e às das sub-comissões para que forem
designados;
b) tomar parte nos debates e votar;
c) pedir vista de processo pelo prazo que mediar eritre uma e outra sessão ordinária;
·
d) relatar as matérias para as quais esteja deSignado;
e) propor as medidas que julgar do interésse público ou da economia das
:indústrias iuobilizadas, dentro das ati"ibuíções da Comissão.
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CAPÍTULO

IV

DAS SUB-COMISSÕES

Art. 11. A Comissão se distribuirá nas seg'Jintes sub-comi~sões, constituídas, tôdas, de dois membros sindicais, além dos respectivos presidentes:
a) Sub-comissão cle Assuntos Internacionais, presidida p'elo representante do Niinistério das Relações Exteriores;
1J) Sub-~omi~são de Produção, presidida pelo representante do Coordenado! da Mobilizac5o Econômica;
c) S~rb-comiss'ão da Exportação, presidida pelo representante da· Carteira
de Exportação e Importação do Banco do Brasil S. A.;
d) Sub-comissão do T;:abalhc-, presidida pelo representante do Ministério
do Trabalho, Xndú!>tria e Corhércio;
e) Sub-::omissão Financeira, presidida pelo representante do Ministério
da FazeP.da;
f) Sub-comissão Técnica, presidida p.elo presidente da Co~ús~ão.
P2.r:ágrdo único. A Sub-comissão do Tn::balho terá como assistente, com
a'> funçi:íes' da opil1m e esclarecer' os assuntos referentes aos .contrai·os de
trabalho, um represtmi:ante designado pelas en'.:id2des sindiCais de empregados.
Art. 12, Os membros sindicais poderão fazer parte de mai~ de uma
Sub-comissão.
Parágra'fo único. No caso de falta de um dos membros sindicais à sessão da
Sub-comiss2o para a qual estiver designa.do, será êle imediatamEmte substituído, nes~a sessão, por outro, à escolha do respectivo p1:esidente.
,
A>:t. 13. Havendo matéria que se relacione com m2is de uma Subcomissão, será distribuída, também, às demais Sub-comissões que, nc~ses
casoS, poderão trabalhar .em conjuntc,

CAPÍTULO

V

DAS SESSÕ"ES

Art. 14. As sessões plenas serão ordinárias e extraordinárias.
Parágrafo único, As sessCes or·diná:d~s realizar-se:.ão semanalmente e as
extraordinárias quando convocadas pelo presidente.
Att. 15. As ~essões plenas seJão abertas pelo presidente, desde que se
ache presente a metiõtdo dos mer'nbros da Comissão.
Art. 16. A ~~usência de representante de entidade oficial, afastará da
discussão e votação tôda matéria relacionada ·cqm o órgão não representado.
Pariigrafo único. Se, na sessãa imediatamBnte po:;terior, persistir f! ausemcia, a m:;:t6rin será debntida e votada.
· ·Art. 17. O presidente da Comissão poderá --ped-ir à entidaô.e ofidal ou
sindical competente indicação de novo representante, se se verificarem·· tr&s
faltas .consecutivas, não justificadns, de represeilhmtcs em exercício, a se~sões
plenas ou d?. Sub-comissão.
·
Art. 18. Às sessões serijo divididcs e~-- duas partes:
a) expediente;
b) di~cussão e votação ,
Art. 19. Todos os membros poderão falar pela ordem.
Parágrafo único. O presidente poderá, em cadn caso, restringir o tempo
das discussões; mas, en1 qualquer circunstância, nãO poderá proibir a manifestação dos que ~a esta tiverem direito, nem vedar o ltSo da palavra até 10
minuto~.

Art. 20. Após a discussão, a matéria será votada e aprovada, sob a
forma de "Resolução". a que tiver a metade dos· votos presentes e mais um.
Parágrafo único. Na hipótese de empate, caberá ao presidente o voto
de desempate.
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A.-t. 21. Cabe ao preddente disciplinar as sessões e, nesses casos, suas
Getermjnações serão irreco;:-ríveis.
Art. 22. Depois de aProvadas as :Has das sessões· plenas, serão delas
fornecidas cópias aos membros da Comissã<J, que solidh~rem.
Art. 23. As reuniões das Sub-comissões serão fixadas pelos respectivos
presidc:1tes.
Art. 24. Divergindo os membros 'das Sub-comissões, caberá ao respectivos presidente o voto de desempate.
Art. 25. As propostf\s das Sub-comissões serão apresentadas às sessões
plerias, para aprovação final, sob a forma de "Recomendações".

CAPíTULO

VI

DA SECRETARIA E SERVIÇOS AUXILIARES

Art. 26. A Comissão terá urna Secretaria integrada por um diretor e
mais o' pes!::oal necessário ao desempenho dos seus serviços.
Art. 27 ,; Poderá o presidente da c;missão designar assessores técnicos
que cols.borern com os seus membros no estudo das resoluções a serem' tomadas.

CAPíTULO

VII

SEÇãO l
Da

orlen11:::v~ão

c dil'e.;,"<1.o da ntobiliz:u;ão

Art. 28. A Comissão, além dos que forem indispensáveis, à realização
de suas finalidades, manterá um serviço de estatística das indústrias a que
se refere o art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 6, 688, de 13 de julho de 1944.
§ 1.0 As entidades oficiais, quando a isso solicitadas~ fornecerão à Comissão ou, a pedido desta, aos sindicatos da indúst.Tía, os elementos .estatístiCos, de que dispuserem, nece~sários à mobilização das indústrias a que alude
o Decreto-lei n.O 6. 688, de 13 de julho de 1944.
§ 2. 0 Tôdas as emprêsas abrangidas pela Lei de Mobiliz;::çãc da Indústria Têxtil ficam obrigadas a prestar, corn cl;::reza e exatidão, as informações
que lhe forem solicitadas pela Comissão.
Art. 29. · PodCrá a Comissão estabelece-r normas de eficiência para a
produção, promovendo inquéritos e pesquisas nas emprêsas cuja capacidade
produtiva não estiver de acôrdo com a sua aparelhagem.
Parágrafo único, A emprêsa cuja capacidade de produção estiver aquem
de s~as possibilidades, não poderá recusar--se ao exame técnico de suas condições, p~r parte de delegados da Comissão.
Art. 30. Ouvidas as entidades sindicais e os órgãos competentes, expedirá a Comissão normas sôbre padronização, inspeção, métodos de prova,
fórmulas de exportação e regime- ele tolerância permissíveis sôbre fios de
qualquer natureza e tecidos em gera\,
Pa·rágrafo único. A Comissãv recome'ndará, também, os métodos de exportação adotados internacionalmente,
SEÇ.iiO H
das quotas e 'lo seu destino

Art. 31. A fixação, quando necessária, da porcentagem exportável da
produção de fios de tecidos em geral e a distribuição das quotas de exportação
respoctivas são da competência õa Ccmissão, que agirá, neste último caso,
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de ac8rdo com os compromissos do Brasil em conjunto cOm as Nações Unidas
no "C~_mbfned Production and Resource:> Board".
Parágrafo único. Dentro das quotas distribuídas, ressalvadas as obrigações decorrentes de acordos internacionais, o produtor e o comerciante, observadas as regulamentacões em vigor,. terãn inteira liberdade quanto à fixação
de preços e condições~ de seus negóciOs.
Art. 32. A Comissão e ~ Carteira de Exportação1 e Importação do Banco
do Brasil S. A. manterão complete. troca de informações sôbre o contr81e, a
cargo destn última, da exportação de fios e tecidos em geral.
Art. 33. Poderá a .Comissão, nas emprêsas mobili.z:adas, estabelecer quotas para . o mérc:::do interno de produtos que estejam com a sua distribuição
perturbada por deficiência de produção. ou por quaisquer outros fatcr~s.

CAPÍTULO

VIII

DA-EXECUÇÃO DAS,RESOLUÇÕES E DA INTERVENÇÃO
Art. 34. Das resoluções aprovadas, a Comissão dará ciênda, por escrito, aos Órgãos da administração pública nela repn'lsentados, para sua execução
no que fôr da respectiva competência.
Art. 35. Para o cuffiprimento de medidas determinadas nas emprêsas
mobiliz:::das, poderá a Comissão des:gnar um delegado executivo.
§ 1.0 O delegado da ComisEão será i:ridicado, por solicitação desta, pelo
sindicato da categoria econômica representativa das indústrias a que se refere
o Decreto-lei n. 0 6. 688, -de 13 de ;ulho de 1944, com base na região onde se
encontrar a· estabelecimento.
·
§ 2.0 Onde não houver sindicato, a Comissão solicitará de preferência,
ao Banco do Brasil S. A., a indicação de funcionário seu para servir como
delegado.
§ 3.0
As atribuições dos delegados de que trata êste artigo cessarão logO
que tenham sido completadas as previdências exigidas pela Comissão.
A!t. 36. Ao delegado designado poderá ser fixada uma diária não eXcedente de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros), correndo o pagamento, assim
como o das despesas de viagem, por conta da emprêsa para a qual :fôr·· designado.
Art. 37. A suspensão da execução das "Resoluções" da Comissão competirá ao Presidente da ··República..
Art. 38. Nos casos de gt·ave desobediência ou infração do Decreto-lei
n. 0 . 6. 688, de 13 de julho de 1944, a Comissão poderá solicitar a c "Presidente
da República que seja decretada a intervenção na ·emprêsa.
Parágrafo único. Será, também, passível da intervenção a emprêsa que,
pmy seus responsáveis ou mandatários, negar-se a fornecer os elementos solici·
tados pelo delegado d.s.• Comissãa, ou, por qualquer modo, dificultar a ação
dês te.
Art. 39. Os delegados e interventores nas emprêsas se:rão responsáveis
civil e criminalmente pelos a1os que praticarem.

CAPÍTULO IX
DOS RECURSOS
Art. 40. Dos ::rtos dos delega•dos executivos caberá recurso, dentro de 8
pe~m a Comissão.
Parágrafo único~ Os recursos serão interpostos por intermédio dos respectivos sindicatos a que estiverem filiadas as emprêsas, onde· os hOuver, e
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por êles encs-minhados à Comissão, dev.idamente inform2.dcs, no prazo máximo
de 8 dias.
Art. ,41. Das Resoluções da Comissão caberá recurso, para o Presidente ds.•
_República, éient:ro de 30, dias de sua inequívoca ciência pelos interesst:dos 'm.t da
publicação rio Diário Oficial.
§ 1.0 O recurso será inte;:-posto pe:-amte a própria Comissão, qm~, dentro
de 15 dias, o submeterá, devidamente infcnnado, ao Presidente da: República, por intermédio do Ministro do Trabalho, Tndústri3 e Comércio.
§ 2. 0 O dispôsto no par6grafo anterior não se apliq_ aos recursos inter-_
postos pelos Órgãos oficiz.<is, que serão por êstes encamiphados diretamente
ao Presidente da República, pelas vias norms•is,
§ 3.0 (J recurso de que' trata êste artigo não caberá ilOS· casos de "Resoluções" sôbre pedidos de mudança de profiEsÊÍo a que c..Iude CJ letra e do
art. 2.0, nos qu&<i.s a decisão, em última instância, competirá ao Ministro clo
T·rabalho, Indústria e Comércio.

CAPÍTULO X
DO REGISTRO DAS EMPRÊSAS

A1·t. 42. Dentro de 30 dias z,pós ê.• publicação dêstc, T<egimento, todos os
estabelecimentos a que se refere o art. ·1.0 do Decreto-lei n. 0 6.688, de 13
de julho de 1944, bem como tôdas as sociedades ou ~firmas que exerceiem o
comércio· eY.portador ·de fios e tecidos em geral, serão obrig.<~dos ao registro
na Comissão Ezecutiva Têxtil, de acôrdo com as instruções que serão fornecidas.
Parágrafo umco, Os pedidos de registro serão encaminhados aos ffindicatos da categoria econômica que representarem, nCJ região, 2.' atividade da
emprêsa'i e, por estes, à Comissão. Inexistindo sindicatos, os pedidos serão
éncaminhados dü·etamente à Comissão.
Art. 43. As emprêsas que, posteriormente, à publicação dêst8 Regimento,
se vierem ~ o-rga..nizar para o exercício das atividades a que se refere o artigo anterior, ficarão obrigadas a promover o seu registro no prazo de 30 dü1s
cte sua constituição definitiva.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 44. Os Órgãos da administração -pública porão à disposição da
Comissão Executiv-a Têxtil, por solicito.•ção desta e mediante autorização do
Presidente da República, os técnicos e auxiliares necessários à res.lização de
suas finalidades.
Art. 45, A Comissão entrará em entendimento com as entidades sindicais representativa•s das indústri&S mobilizadas, para que ela:Y colaborem na
organização de seus serviços, com a cessão de técrticos e auxil~ares,
Art. 46. ,Todos os entendimentos das emprêsas mobilizadas com a Co~
missão serão feitos, de preferêncifl, por intermédio dos respectivos sindicatos,
s2<lvo quando o.e tratar de resposta a assuntos que a elas tenham sido dit-etamente encaminhados pela Comissão.
Art. 47. As dúvidas ou omissões no presente, Regimento serão resolvidas peE. Comh;são ·e passarão a deh:: f.&.zer ps.rte integrante depois de publi~
cado.>S no Diário Oficial.
Rio de Janeiro, 5 dG sater.:1bro de 1944. -

Alexandre l'.farcondes Filho.
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DECRETO N. 0 16.527- DE 6 DE. SETEMBRO DE 1944
Dispõe sôhre a lotação numérica das repartições atendidas pelo Quadw Único
do IYiin.istério do Trabalho, lndústâa e Comércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição,- decreta :
Art. 1.0 Para efeito de lotação, os cargos que compõem o Quadro úuico
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ficam distribuídos pelas seR
guintes repartições :

I
I!
III

IV

v
VI
VII
VIII
IX

X

XI
XII
XIII

Gabinete do Ministro
Comissão de Eficiêrrcia
Depmtamento de Administração
Departamento Nadonal de Imigração (Sede)
Departamento Nacional do Trabalho
Departamento Nacfonal de Indústria e Comércio
Departamento N:acional da Propriedade Industrial
Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho
Departamento Nacicnal de Seguros Privados e Capitalização
(Sede)
Inspetorias de Seguros D. N. S. P. C.
Instituto Nacional de Tecnologia

XIV

Serviço Atuarial
Conselho Nacional do Trabalho
Procuradoria da Previdência Social

XV
XVI

Conselhos Regionais do Trab'klho
Procuradorias da Justiça do Trabalho

XVII

XVIII
XIX

Juntas de Conciliação e ]ulg2mento
Delegacias Rep;ionais C:o Trabalho ·
Pôsto de Imigração em Santos D. N. I.

Art. 2.0 1 Fica aprovada a lotaçã:::> numérica das repartições a que se
refere o art. 1. 0 , na forma dos quadws ane:-ws a êste decreto, com 1. 825
cargos. sendo 1. 648 na lot2ção permar,ente e 177 na lotação suplementar.
§' 1. 0 Além dos c'mgos a que se refere éste artigo, inclui-se na lotação
do l\IIinistério do Trabalho, Indústria e Comércio o cargo, em comissão , de
Representante- Especial do_ Ministro em São Paulo.
~ 2. 0
0.:; dm·os que se verificarem na lotação suplementar não serão
preeachidos.
·
Art. 3. 0 O Ministério do Trabalho, Indústib e Comércio proporá,- no
prazo de 30 dias; r:.o Presidente da Repúbli.ca, a lotação nominal correspon..:·,
dente à numérica prevista neste decreto.

Art. 4.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio· de Janeiro, em 6 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e

56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N, 0 16,528

~ DE

6 DE SETEMBRO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranume~ário-mensalista do Departa.m!::nto Administrativo do Serviço Público e dá outras providências
O Presidente da Repúblka, Ur~ando d& atribuição que lhe confere o artigo 74.·, letra a, da Constituição, decreta:
A:rt. 1,0 Ficam criadas, na T&be1a Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departam~nto Administrativo do Serviço Público, doze funções de estudante estagiário, reÍerênda XI.
Art. 2.° Fica suprimida, na mesma Tabela, a sene funcional de Prático de Engenharia, com uma função, referência XVI~, uma referência XVI e
duas referência XV.
Art, 3.0 Da despesa com a execuçfio do disposto neste Decreto, na
importância· de CrS 108, 000,00 (cento. e oito mil cruzeirOs), correrão, no presente exercício, Cr$ 54.000,00 (cinqÜ8nta e quatro mil cruze~ros) à conta do
destaque de igual parcela da Verba 1 - Pesso~d, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Subconsignação t-08 ~ Novas admissões etc. e Cr$ 54.000,00
(cinqüenta e quatro mil cruzeiros) à conta da Verba 1 - Pessoal, Consigria~
ção II - Pessoal Extrar.umeráô.o, Subconsignação 05 - Memalistas, tôdas do
Anexo n. 0 3 Departamento Administ;ativo do Serviço Público, do Orçamento Geral de República para 1944,
Art. 4.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0

da RepÚblica.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcor.des Filho.

DECRETO N. 0 16.529 -

DE 6 DE SETEMBRO DE

1944

Alte1·a a lotação numéâca e a nominal das repm-i'ições atendidas pelo
Quadro I do Ministério da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tig0 74, letra a~ da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 Passam a figmar na relação das repartiçÕ·2S a que faz refe"
rência o art. 1. 0 dO -Decreto n. 0 15.000, de 9 de março de 19~~-4. o Serviço de Documentação e a E:>troda de Ferro Dona Teresa Cdstina _

Art. 2.° Ficam introduzidas, no quaóro anexo ao Decreto n. 0
de 9 de nt3rço de 1944, as seguintes alterações:

15.000,

a) é incluído na lotação permanente da· Estrada de Ferro Dona Te1·es,j.
Cristi.na um cargo de Diretor, isolado, de provimento em comíss3o;
.
h) s5o exclUídos um c2rgo de oficial administrativo e um de ,e~critu
r9.rio, da lotação pe:rmammte, respecti.vs.mento, da Divi.::ão do P~ssoal do
D. A. ~ do Dzpm·tamento N8cior:al de Estradas de Ferro;
c) são incluídos, na lotação permsnente do Serviço de Documentação,
um cargo de ofié:ial administrativo, um de escritur{rdo, cinco de al·quivologista e um de diretor, êste isolado, de provimento em comissão;
· d) são incluídos, na lotação permane:n'te da 'resouraria do D. A., dois
cargos dP. tesoureiro, isolados, de provimento efetivo.
Art. 3.0 Passa a lot8.ção numérica das répar.tições atendidas pelo Quad:m I do 1\[inistério da Viação e Obras Públicas, com as alterações introdu-
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zidas pelo artigo 8.nterior, a figu:rar com o total Ge 975 cargos, sendo 757
na lotação permanente e .218 na lotação suplementar.
Art. 4.° Ficam introduzidas, na lotação nominal das repartições aten·
didas pelo Quadro I do Ministério da Viação e Obras Pública~, aprcvada
pelo Decreto n, 0 15.578, de 15 de maio de 1944, as seguintes· altetaç-ÕEis:
a) são incluídos:
ESTRADA

DE

F~RRO

DONA

TERESA

CRJSTINA

1 - Diretor
1. Norbe~to da Silvá Pais
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO

1 - Diretor
1. Roberto Ribeiro Meira
1 -- Oficia! Administrativo

1. Gilciásio Palhano de Jesus
1 - Escriturário
1. Daniel Correia da Silva
5 Arquivologista
1 a 5 dares.
'DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Teso!lraria
7 -

Ajudante de Tesoureiro

5. Jurema Yary' Ferreira
6. Feli:Pa Drumond Lôbo

7·,

clB.l:'O.

h) são excluídos:
DEPARTAMENTO DE ADlVÚNISTRAÇÃO

Divisií.o do Pessoal
Oficial Administrativo
9 . Gildásio Palhano d~ Jesus
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADA DE FERRO

Escriturário
3. Daniel Correia da Silva.
Art. 5.0 Os funC:ionS.rios. removidos por fÔl'ÇEl dêste Decreto deve1ão
entrar em exercício, na repartição em que ficarem lotados, no prazo estabelecido pela legislação em vigor e independentemente de qualquer comunics.ção escri'm .
Art. 6.0 Êsí:e Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Joií.o de Mendonça Lima
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DECRETO N, 0 16.530

~

DE 6 DE SETm-'IBRO DE;. 1944

Cria a Tabela Numérica Ordinária dle Extranumerário~mensalista do Serviço
.cJe Documentação do Ministério da. Viação· e Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cor-fere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fie~ criz.....-la, de acôrdo com a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extn:.numerário-rr.ensalista do Serviço de Documentação do i\1inistério da Viação e Obras Públ~cas.
Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na- importância de Cr$ 68.400,00 (sessentr;. e oito mil e qu~trocentos cruzeiros), correrá à conta do crédito suplementar,., aberto pelo Decreto-lei n, 0 6. 855, de 6
de setembro de 1944.
Art. 3.ó ·Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de J~meiro, 6 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
ds RepúblicSI.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
:A-IINIS'r.í:RW DA. VIAÇÃO E

OBRAS

PUBLICAS

SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

Número
de
funções

I
I
II Auxiliar Escritório II
II :::::::::::::::::::::::::·f
:::::::::::::::::::::::::I
. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .I.
I
Séries funcionais

Referência

TEJbelE.•

~

I
I

I

Observaçõe>

de

1
1
1
1
2

6

1

1

I
II
I

XI
X
IX
VIII
VII

I

Redator

I
:::::.::::::::: :·::::
. :::::::I

XIV
XIII

11

I

2

I
Col. de Leis -

I
Vol. VI

F. 32
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DECRETO N. 0 16.531- DE 6 DE SETEMBRO DE 1944
Concede reconhecimento a ct:rsos da Escola de Educação Física e
Desportos do Estado de São Paulo

O Presidente da República resolve, nos têrmos do art. 23 do Decreto~lei
n. 0 421, de 11 de maio de 19313, -::oncecler reconhecimento ao, Curso Normal
de Educa·ção Física, ao Curso de Iviedicinu Esuecializada em Educacão Física.
.e Desportos, e ao Curso de Técnica Desporti~a e de Treinam~nto ~e· Massa~
gem, da Escola de Educação Físk2 e Desportqs do Estado . de São Paulo,
..com sede na capital do Estado de São P,i!ulo,
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1944, 123. 0 da Indeperdência e 56. 0
Tia República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capancma.

DECRETO N. 0 16.532 -

DE

6 DB SETEll.U!RO DZ 1944;

Dec!ara sem efeito o Decreto n. 12.911, de 14 de julho de 1943, a pedido
do interessado
0

O Presidente da República, usEndo da atribuiç~o que lhe confere o
·art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica declarada serri efeito a autorizs.cão .conferida ao cidadão
bnü;ileiro Renato Maresd pelo Decreto número doz~ mil novecentos e onze
(12.911) de quatorze (14) 'de julho de mil 1~ovecentos e quarenta e três
( 1943), para pesquisar mica e associados em terrenos situados na Fazenda
Jam.guá, distrito e município de São Sebastião, do Estado de São Paulo.

Art. 2.0 Revogam-Se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS •.

Apo!onio Sal!es.

DECRETO N, 0 16.533 -

DE

6 DE SETEII/IBRO DE 1944

Concede à Produtora de Cimento Agérre Ltda. autorização para funcionar
como emp1·êsa de tninerç_ção
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiç8o e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 E' concedida à P:rodutora ·ãe Cimento Agérre Limitada, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sade nesta Capital, autorização para funcionar como emprêsa de mineração de acôrdo co:::n o que diS-
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pÕe o art. 6.0 § 1.0 , do Decreto-lei n. 0 1. 98~, de 29 de janeiro de 1940 ( C6digo de Minas), ficando a mesm"l.- sociedade obrigada a cumprir integralmente
as leis e regulamentos em vigor cu que vierem a vigorar sôbre o -objeto da
referida autorização.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janei.ro, 6 de s.etembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 16.534 -

DE

6

DE

SETEMBRO DE 1944

Concede a Melzer & Cia. Ltda. autorizaç3o para funcionar como emprêsa.
de mineração
O P!'esidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos 1êrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 E' concedida a Melzer & Cia. Limitada, sociedade por cotas
de responsabilidade limitada, com sede na Estação de Cascatà, da 'Estrada
de Ferro J.\ilogiana, autorização para funcionar como emprêsa de mineração
de acôrdo com o que dispõe o art. 6.0 § 1.0 , de Decreto-lei n. 0 1 ~ 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a
vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0

R"evogam,"se as disposições em contrário.

Rio ele Janeiro, 6 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salies.

DECRETO N.0 16.535 -

DE 6 DE SETEMBRO DE 1944

flutoriza o cidadão brasileiro Júlio Farah a pesquisar carvão mineral no
município de Tomasina do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da COl:.stituição e nos têrmos do Decreto-lei n2 1. 985, de
29 de janeiro de 194!) (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brB.sileiro Júlio Farah a pesquisar
carvão mineral, numa á\·ea de seiscentos e vinte e sete hectares (627 ha),
situada no lugar denominado Ribeirão do Engano, distrito de Ibaití, município de Tomasina, do Estado do Paraná, e delimitada por um retângulo
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tendo um ·vértice a quinhentos metros (500 m), rumo setenta e nove graus
e dez minutos sudoeste (79 ° 10' SW) magnético de um ponto situado a
cento e cinqüenta e seis rrietros ( 156 m), rumo nove graus nordeste (9 ° NE)

magnético da confluência dos ribeirões Messias e do Engano e os lados, que
partem dêsse vértice, com dois mil seiscentos-e oitenta metros (2.680 m),
e rumo setenta e nove graus e dez minutos nordeste ( 79 ° 10' NE) mag~
nético, dois ihil trezentos e trinta e nove metros e cinqüenta e cinco centímetros (2 .339,55 m) e rumo dez gr3us cinqüenta minutos sudeste
(10° 50' SE) mag:rlético.

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos ·no
Código de Minas.
,
Art. 3.0 O título da· autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a tsxa de três mil cento e trinta e cinco cruzeiros (Cr$ 3. 135,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 536 -

DE 8 DE SETEMBRO DE 1944

Declara de utilidade pública a desapropriação de imóvel em D. Pedrito, Estado
do Rio Grande do Sul, pata a construção da linha de tiro do 14.0 R. C. I.
O Presidente da República, usando da atrÚmi.ção que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,- e, de acô:-do com o art. 6.0, combinado com
as letras a e b, do art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade p\Jb1ica a desaproprhção do imóvel
constituído de terreno com 19. 2H\87 50 de área e de benfeitorias, pertencente aos sucessores de Manuel Andmde Sobrinho e situado junto ao quartel
do 14.0 Regimento de Cavalaria Independente,, em D. Pedrito, Estado do Rio
Grande do Sul, por ter sido julgado necessário à construção da linha de
tiro da mesma U nid<!-de.
Art. 2.0

.

Para efeito da imediata imissão de posse do imóvel referido,

é também. declarada a urgência da desapropriação que se tem em vista, cuja
efetivação fica o Ministério da Guerra autorizado a promove:r, com. isenção
de qualquer impôsto de sêlo ou emolumento.
Art. 3. 0 Ém caso de desapropriação mediante acôrdo, prevalec~úá o prê~
ço de Cr$ 29. 571,20, na forma da avaliação procedida pela Comissão de Escolha de ':terrenos da 3.a Regiã'o IVIilitar, segundo consta do relatório apenso
ao respectivo processo, e a ser pago por conta de crédito já aberto pelo Ministério da Guer'1:a.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da independência e 56.0
da Repúbl,ica.
GETULIO VARGAS.-

Eurico G. Dutra.
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DECRETO N. 0 16.537 -

DE 8 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Pereira da Silva a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~lei n. 0 466, de 4 de
junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Pereira da ~Silva, residente em Poxoréu, no Est2.·do de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto~lei n.O 466, da 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma Via autêntica do presente Decreto·.
Art.O 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua públicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944,- 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DÊCRETO N. 0 16.538 -

DE 8 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Maksoud a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o. art. 74,
letra a, da Constituição, e· tendo em vista o Decreto~ lei 466, de 4 de junho
de 1938, decreta:

Art. 1.0 Fica àutorizado o cidadão brasileiro Ped:ro Maksoud, residente nesta. Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto~lei
n. 0 • 466, de 4 de junho de 1938, constituir; do título desta autorização uma via
autêntica do presente Decreto.
Art. 2. 0 Este Decreto entrará em/vigor na data de sua publicação.
Art, 3.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independênci~ e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 16.539- DE 8 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza a firma brasileira Lisboa da' Rocha & Comp.

a comprar pedra~

preciosas

O Presidente d~ República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letm a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~lei n.O 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a firma brasileira Lisboa da Rocha & Comp.,
estabelecid31 em Sôpa, Distrito -da Vila do Guinda, no Município de Diam@ll~
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tina, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras precioss;s., nos t~rmos do
Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo titulo desta autorização uma via a•utêntica do p:resente Decreto.
Art, 2.0 Êste .Decreto entrE.<rá em vigor na data de sua publicação.
Art, 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio d~ Janeiro, 8- de setembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N° 16, 540 --

DE

8

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza o cidc.diío brasileim Marcos Antônio IL-ionteiro de Barros a lavrar jazida
de cáulii:ri e associados no munidpio de ltapecerica da S0rra, do Est-ado
de São .Paulo
O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituic;ão, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica z.utorizado o cidadão brasileiro M.::.rcos Antônio Monteiro
de Barros a lavr<N jazida de co;.r...:lim e associado<; em terrenos sittwdos no lugar
denominado Guilherme, no município de Itapecerica da Serra, do Estado· de
sao Pal'llo, numa área de qu:o:. ::orze hE!ctares sessenta e dois ares e cinqüenta
centiares (14.6250 ha), definida por um retângulo que tem um vértice situado à clistôndo de quinhentos e doze metros (512 m), com orientação magnéti.ca Quatro gnms sudeste ( 4° SE) da ponte situad« no cruzamento da estrada
de rodagem Santo AmarO e do ribei;ão Ituaré e cujos lc:odos divergentes
dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e o1·ientações magnética9: quatrocentos e cinqüents• metros (450 m), dez graus sudoeste (10° SVV); trezentos
e ~inte e cinco metros (325 m), oitenta graus noroeste (80° N\V). Esta auto:rizs•ção é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Mims e dos artigos 32, 33 e 34 e su~s alíneas, além
j:\as seguintes e de outTaS constantes do mesmo Código, não expressamente
rhendonadas neste decreto.
Art. 2. 0 O conce~sionário da autoriza.ç5o fica obrigado a recolher ::.-os
cofres públkos, na forma da lei os tributos que forem devidos à Uni5o, ao
Estado e ao Municipi.o, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de r-:Iir.as .
Art. 3.0 Se o concessionário da anitorização não cumprir qualquer das
abrigações que lhe incumbem, a autodzação de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de ll.rílnas.

Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma~ dos artigos 39 e 40 do Código de
Minz.•s.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pélo Depar~
tamento NadonS>l da Produção Mineral e gozará dos favores discrbtinados
no nrt. 71 do mesmo Código.
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Art. 6, 0 A soutorização de lavm terá por título êste decre.to; que será
tmnscrito no livoo próprio da Divisão de Fàmento da Produção Mineral do
Mini_stéúo ela Agricultm'a, após o pagdmento da taxa de seiscentos cn.l?&i.-os
(C:$ 600,00) .
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
!.(.ia de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123. 0 da hdependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.541 -

DE 8 DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Flávio Beneduce a lavrar jazida de calcário no
munidpio de Sar1tana de Pc.rr.e.íba, do EstD.do de São Paulo.
O Presidente da Repi:í.blica, uscmdo da atribuição qu~ lhe confere o artigo 74, letra a, da Co:nstituiç8o, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, d~
29 de jan2iro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão ·brasileiro Flávio Beneduce a lavrar
ja,.Zida de calcádo em terrenos situados no Sítio Cocupé, no muD.'icípio de
Santana de Pa~:naíba, do Estado de São Paulo, numa área de vinte hectares
(.20 ha) definida por um ret&ngt!lo que tem um V0:rtice situado na confluêncif)
do'S córregos Azeite e Águêi Comprida e cujos lada-s divergentes dêSse vértice
têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos
metros
('500 m), t:rinta e quatro graus trinta minutos noroeste (34° 30' NW) e quatrocentos metros ( 4·00 m), 'cinqüenta e cinco grz.us trintc:· minutos nordeste
(55° 30' NE). Esta autorização é outorgz.de mediante t.~s condições constantes
do pa1·ágrafo único do ürt. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34
e sEs.•s aiír..ens, além ds.·;; seguintes e de outras co~stantes do_ mesmo Código,
não expressamente mencionz.das nest€ decreto.
i\rt. 2.0 O concessiontlrio da autodza.çõ.o fica obrigado a recoiher 8JOS
ccfres público~, na forma da lei os trib"o.üos que fe-rem devidcs à Un-i.ão, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Iv:Iinas.
Art. 3,0 Se o concessionário da mttorização não cumprir ql!alquer das
cbrigz.ções que lhe incurnbem, a autcrizz.ção de iavra será. declarada cadu<.:a·
ou nüla, n~ form9. dos o.•rtigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As prcpriedades vizinh<~s estão sujeitas às senridões de solo e
subsolo Para os fim da lavra, na formao dos artigos 39 e 40 do Código de
Mins.•s.
Art, 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depar~
tamanto Nacicn~l da Produção 1Y1ineral e gozará dos favores discriminado~
no al't. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A s.•Utorização de lavra terá por título êste decreto, que será
tm:::scri.to r:.o livro própdo da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Iv.Iinistério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(C,·$ 600,00),
Art. 7.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0'
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.542 -

DE 8 DE SETEMBRO DE 1944

Auto:iza o cidz.dão brasileiro Jorge Gomes de Oliveira a pesquisar mica e
associados no município de Governador Valadares, do Estado de
Minas Gerais

O Presidente da• República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos tênnos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 FicEI autorizado o cidadão bmsileiro Jorge Gomes de Oliveira
a pesquisar mica e associados numa área de cento e vinte hectares trinta e
quatro ares e cinqüenta centiares (120,3450 ha), situada no lUgar denominado córrego do Nazareno, distrito e município de Governador Valadares, do
Estado de Minas Ger:;.•is e delimitada por uma linha poligonal que tem um
vértice a quinhentos e citenta e .cinco metros ( 585 m), rumo cinco graus noroeste (5.. 0 NW) magnético, da confluência dos cÓHegos lmburana e Nazareno e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm as· seguintes comprimentos e
rumos mE!gnéticos: mil quinhentos e quarenta e nove metros (1.549 m), setenta e oito graus sudeste (78° SE), quinhentos e oitenta e três metros (583m)
e doz~ graus nordeste (12° NE), quinhentos e quarenta e oito metros (548 m),
e setenta e sete graus' quarenta e cinco minutos noroeste (77° 45' NW), mil
cento e cinqüenta e oito metros ( 1.158 m) e quarenta e· oito graus noroeste
( 48° NVV), mil cento e ses!fenta metros ( 1.160 m) E! onze gmu!3 quarenta
e cinco minutos sudoeste ( 11° 45' SW).
Art. 2. 0 Eflta autorização é outorgada nos têrrnos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma.• via a.•uténtica dêste decreto, pagará êl taxa de ffiil duzentos e dez cruzeiros ........ .
(Cr$ 1.210,00), e será transcrit_o no livro próprio da Divisão de Fomento' da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.

4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de \setembro de 1944, 123. 0 da lndependêrJcia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.543- DE 8 DE SETEMBRO DE 1944

Autoâza o cidadão brasileiro Emesto Santoro a pesquisar argila refratária e
associados no município de Santa Luzia, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da- República, usando da atribuição que lhe confere ó artigo 74,. letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizc.<do o cidadão brasileiro Ernesto Sántoro a pes,
oubar argi!a refratária e associados numa ãrea de doze hectares ( 12 h~), situada no imóvel deno.minG.x!o Sítio Adeodato, distrito e município de Santa
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Ltu:ia, do Estado de ]/Ünas Gerais e delimitada por um paralelogramo tendo
um vértice a sessenta e· qm~tro metros ( 64 m) rumo setenta e qu::;:.tro graus
noroeste (74° N\V) mt..gnético, da confluência dos córregos Adeod.ato e Olaria
e os lados que partem dêsse vértice quatrocentos metros (400 m), e rumo
q1.wrenta e um gmus sudoeste (4P SW) magnético, trezentos metros (300m),
~rumo quarentSJ e sete graus sudeste (47° SE)' magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas. .
Art. 3.0 O título da aUtorização de pesquisa. que ser~ ums via emtêntica dêste decreto, pagará a taxa de tre2entos cru2:eiros (CrS 300,00), f:: será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da ·Produção M-iners-1 do
Ministério da Agricuttura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolçmio Salles.

DECRETO N. 0 -16. 544 -

DE

8

D~

SETEMBRO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio- Avelino Pinheiro a pesquisar mica e
associados no município de ltambacurí, do Estado de Afinas Ge(a.is
O Presidente d.s.· República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Çon~tituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeirO de 19L!-O (Código, de Minas), decreta:

1.° Fica autorizz.do o cidadão brasileiro ' Antônio Avelino Pinhe;ro
a pGsquisar mica e associados nums área de quarenta e um hectares e quaIenta ârGs ( 41,40 ha) situadg. no distrito e município de Itambacurí, do Estado de Minas Gerais, áre;:;.· essa delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a cento e sessenta e um metros ( 161 m) no rumo magnético
nove gr.s,us sudeste (9° SE) da confluência dos 1 c6rregos da Água Fria e Au1Ífero e cujos lados, a partir d3sse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos ms.•gnéticos: oitocentos e dois metros (802 m), sessenta graus noroeste
{60° NW): mil e quarenta e sete metros (1.047 m), sessenta e cinco graus
norde~(e ( 65° NE); quinhentos metros ( 500 m) sul (S); cento e setenta
metros (170 n)), 'vinte e cinco graus e trinta minutos sudeste (25° 30' SE);
trezentos e setenta metrcs (370 m), sessenta gr.<::>us e trinta minutos sudoeste
1.60° 30' SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pe&quisa, que será um~ via autêntica dêste decreto. pagará a ta-xa de quatrocentos e vinte cruzeiros .. , . , ...
(Cr$ 420,00), e ~erá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 · Revogam-se as disposições em contrário.
Art.

Rio de Janeiro, 8 de s~tembro de 1944, 123. 0 -da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sanes.
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N, 0 16.545

-DE

8

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasilelro Aziz Elias a pesquisar minério de oaro, cessiterita ~ associados no município de Re:umde Costa, do Estado de Minas Gerais
O P1·esiclente d" República, usando da 2tribul.ção que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fie"' autorizado o cidadão brasileiro Aziz Eli~·:s a pesquisar minério de ouro, cassit<lrita e asso.::iados numa área de trinta hectares dez ares
e setenta e cinco centiares (30,1075 ha), d!:uada no lugar denominado Viegas,
distrito e município de Rezende Costa, do Estado de Minas Gera:is, áreB esta
delirtl.itB.d9. por um pentágono iri·egular que tem um vértice à distância de
cem metros (100 m), no rumo magnético cir1qü2nta e seis graus ·sudoeste
(56° SVI/) da' confluêP.cia dos córregos do Viegss e do Jcsé Pedro e cujos
lados, a p<':rtir dêste véi·tice, tSm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
setecentos e oitenta metros
(780 m), vinte e oito graus noroeste
(28° NVJ); setecentos e quillze metros (715 m.), sete grz..us noroeste (7° NVn;
irez81üos metros (300m), setenta e três Graus sudoeste (73° SW); novecentos
P sesse1}ta o.etros (960 m), riO~;e gn.:us sudeste (9° SE); seiscentos e oitenta
met:os (630 m), cinqüenta e oito graus sudeste (58° SE).
Art. 2. 0 Est& autori?.ação é outoi·g8.da nos têrmos estabelecidos no C&.
dig:o de 1VIin<>.~.

Act. 3.0 O título da autoriz<tç3o de pe3quisa, q!Je será umz· via g,uténticG.< dêste decreto, pagará a taxa de trezeiÍtos e dez cruzeiros (CrS 310,00),
e será tra;:-.scrito no livro próprio da Divisão de Fomento cia Producão Min-eral do Ministério da Agricultura.
~

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janei::-o, 8 Oe sete:nbro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da

I(~púb::.ica.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0 16.546

~DE 8 DE SETEMERO DE 1944

Autoriza o cidadão brnsilei:ro João Regis Filho a pesQuisar quartzo no município de Campo Formoso, do Estado da .Bahia
O Presidente dD República, usando da ~ltribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decrete-lei n, 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Ar-t. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Regis Filho t=~ pesquizm qu.artzo numa á:re~ de trezentos hecta.res (300 ha), situada na Fazenda
São Fmncisco, distrito~ e município de Campo Formoso, do Estado da Bnhia
e delimitada por um retângulo tendo um vértice a setecentos e cinqüenta metros <750 m), rumo sessenta gmus noroeste (60° NW) dé um ponto situado
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a ·quinhentas me-tros (500 m) rumo trinta'gmus nordeste (30° NE) do Olho
d'Ág-ua do C~tu&.ba e os lados que pa;tem dêsse vértice com dois mil metros
(2.000 m) e rumo trinta graus nordeste (30° NE),' mil e quinhentos metr~~
(1.500 m) e rumo sessenta graus sudeste (60° SE),
A1·t. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código d2 Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de p2squisa, que se:rá ums 'via mttêrJtica dé!>te decreto, paga:rá. a taxa de. três mil cruzeiros (Cr$ 3 .boo,OO), e será
tn:.n:>crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contráno .,
Rio de Janeiro, 8 'de satembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúblic:ó!,
GETULIO VARGAS,

ApOlonio Sa!les.

DECRETO N. 0 15.547-

DE

8

DE SETEMBRO DE

1944

Autcriza o cidadão brasileiro ]uvenato F. de Fada Freire a pesql!isnr quartzo
e a.<;sociados no murjcípio de Capelinha, do Estado de Mhws Gerais
O Presidente d<>: República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituiç§o, e nos têrmos do Dec!'eto~lei n. 0 1. 935, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Pst. 1.° Ficn autorizado o cids.dão brasileiro Juvenato F. de Paula
Freire n pesquiss-:· Qt!2.rtzo e assodados numa área de quar.enter ·e nove hectares
noventa e dois ares e q;;,:;,,,enta centi.ares ( 49,9240 ha) situada na Fazanda do
f-'8ragua~, distrito de Ág~a Boa, do município de Cap~linha, do Estado de
1\IIin<C·s Gerais, e delimitada por um he~:ágono que tem um vértics a cem me~
~ros (lüO m),' rumo vinte e um E;rs.<us S"!.ldeste (21° SE) tnagnétíco.do canto
o.este (VV) dEI fachada sul (S) da C"-'sa de Vicente Dias Pereira, e cujos lados,
<! partir dêsse vértice, têm os s8guintes comprimentos e rumos magnéticos·
mil trezentos e quare11ta e cinco metros ( 1. 345 m) setents.· e cinco 'graus nordeste (75° NE), trezentos e vinte e dois metros (322 m) quinze graus sudeste
( 15° SE), mil e seiscentos metros ( 1. 600 m) set0nta e cinco graus sudoeste
(75° svn, cento e vinte metros (120 m) quinze grGJUS noroeste (15° NV'l),
duzentos metros (200 tn) dezoito graus nordeste (18° NE), cento e cinqüenta
metros (150 m) ses:;enta e dois graus nordeste (62° NE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có·
digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que ser~ uma· via GJutên~
Dca dgste decreto, p2:gará a tax2 àe quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e ~~rá
transcrito no livro próprio da Divisão ele Fomento da Prodúção Mineral do
1\.1inistério da Agricu1tur&>.
Art. 4. 0 Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência /e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.
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DECRETO N. 0 .16.548 -

DE

8

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza os cids.dãos brasileims José dos Santos Manso e Ademar de Oliveira
Sidaco a pesquisar feldspato e associados no município de Saquarema, do
Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, à.a Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Min<~s), dec~eta:

Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brs.-sileiros José dos Santos
Mar:.so e Aderr:ar de Oliveira Sidaco a pesquisar feldspato e assoch:dos no
lugar denominado Tir.gui, no distrito de Maranguá, município de Saquarema,
do Estz.do do Rio de Janeiro, numa área de trinta hectares (30 ha), delimitada por um retângulo tendo um vértice à distância de trezentos e cinqüenta
metros (350 m), na rumo magnético cinqüenta e cinco gn:us nordeste (55°
NE) do prédio-s&de do sítio de Belchior e os la das, que partem dêsse vértice,
o~ seguintes com.p:rimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m),
norte (N); quinhentos metros (500 m), leste (E).
Art. 2.0 Esta autorizaçiio é outorgada nos tênq.os estabelecidos no Cócligo de Min:õ~S.
Art. 3.0 O título da autoriz::~ção de pesquisa, que será um~ via <>.>utêntica dihte decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito r:o livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minérs.•l do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da
cl,•_ República.

Ind~pendência

e 56"'

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.549 -

DE

8 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão hz·asileim Antônio Sansone a pesquisar água mineral no
município de ltapecerica, do Estado de São Paulo
O Presidente ds.· República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 ds janeiro de 1940 (Código 'de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autor~zado o cidadão brasileiro Antônio Ss.-nsone a pesquisar água mineral numa" área de oito hectares oitenta e três ares e cinqüenta
centiares (8,8350 hz..), situada no lugar denominado Fonte dos Jesuitas, distrito de Embu, município de Itapecerica, do Estado de São Paulo, área essa
de1imitada por nm retângulo que tem um vértice no ponto em que a estrada
que parte c!o quilômetro vinte e sete (Km 27) da rodovia Itaopecerica-São
Paulo se bifurca para Cotia ou Moinho Velho e Carapicui_ba ou Morro do
Vento, e cujos lados divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos
e rurrios magnéticos: duzentos e oitenta e cinco metros (285 m) oeste (W);
~ trezentos e dez metros (310 m), norte (N).
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Mins.s.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que ser:?. uma- via a-utêntica dêste decreto, pagará ~a taxa àe tr<1zentos c;ruzeiros (Cr$ 300,00), -C se•á
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção MinerG.·l do
Ministério da Ag:ricultura.
Art.

4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Ria dE: Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
d:,_ RE:pública.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.550- DE 8 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Gustavo Pereha do Vale a pesquisat; quartzo,
mica e associados no murúcípio de Conselheiro Pena, do Estado de
lYl i nas Gerais
O Presidente ds.- República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letn a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 194-0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica SJutorizado o cidadão brasileiro Gustavo Pereira do Vale
a pesquisar quartzo, mica e associados numa área de cinqüenta e seis hectares
(56 ha) no lugar denominado Córrego da Sapuca..ia, distrito de Moscovita-,
município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gemis, e delimitada por
um retângulo que tem um vértice no entroncamento da estrada de rodagem
Moscovita-Sapucaia com a da Lavra Mansur Messias Ltda., e os lados que
convergem no vértice conside<ado, têm,. a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos me.gnéticos: Oitocentos metros (800 m) quâ:lrenta graus sudeste (40° SE), e setecentos metros (700 m)
cinqüenta grr;.us sudoeste
\50° SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma• via a<utêntica dêste decreto, pagará a taxa Q_e quinhentos e sessenta cruzeiros ...... .
(Cr$ 560,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineml do Ministério da Agricultura.
Art.

4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da lndepeildência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.551

-DE

8

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel da Costa lkíuniz a lavrar jazida de mica
e associados no município de Gov·ernador Valadares, do Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atdbuiç8o que lhe confere o ar~
t)go 7~1, letra a, da ConstHuiç2o, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 935, da
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art, 1.° Fica &utorizado o cidadão brasileiro Manuel da Costa Muniz
a 1av1·3r ja·zida de mica- e associados em terrencs situadas no lugar denominado
Evar,gelista, no distrito de Brejaubinha do município de Governador Valadares,
do Estado de :O.'iinas Gerais, numa área ele cem hectares (100 ha) definida
por um quadrado que tem um vértice situado à distâ!1cia de qw;,<!:rocentos e
oitenb. e três metros ( 433 m), com orient8.ção cinqüent_a c um graus quarenta
e cinco minutos suclsste (51° 45' SE) da barra do côn-ego do Padr-e Júlio
no rio Suassui Pequeno e cujos kdos divergentes dêsse vé"rtice têm o comprimento de mil ,metros. ( 1. 000 m) e ns orientações magnéticas respectivas de
quarenta e três gr<.:us nordeste ( 43° NE) e quarenta e sete graus noroeste
( 47° NW). Esta autorização é. outorgada mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28. do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suéiS alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
express.;;•mente menciono::das neste decreto.
·
Art. 2.0 O conces-sion8.rio da autoriz<:·ção fica obrigado a recolher <.i.'OS
caíres públicos, na forma da lei. os tributos que forem devidos à UniãO, ao
E:.t<do e ao 1~1unicíp!o, em cum.primento do disposto do art. 63 do Código

de Mim!.S.

Art. 3.0 Se o concessionário d:':l cmtorização não cumprir qualquer das
obrigdções que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
cu m:la,. r:.a :forrna dos &•rti{~os 37 e 38 do Código de Minas"'
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
$1'bsolo para os Íins da Javm, na ionr..a- dos artigos 39 e 40 do Código de
l\:Iin&os .
.Art. 5.0 O conce!:.sionário da autorização será fiscalizado pelo Dcpar·
t2msr1to N<:<cion<'.•l da Produção Mineral e gozará dos favores discrimin8.do~
no art. 71 do !"i"Jesmo Código.
Art. 6. 0 A cmtoriz&ção d~ lavra terá por título êste decreto, que será
t•·<J.-mlcrito no livro próprio da Divisão de Fomento d:l Produção Mineral rlo
1\rii.nis~éri:o dfJ Agricultura, após o paga..--nento da taxa de do{s mil cruzeiros
(Cr$ 2. 000,00).

Art. 7. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8- do setembro d& 1944, 123. 0 da Inde:prmdênda e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 16.552

-DE 8

DE SETEMBRO J.?E

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Felix :Martins a pesquisar quartzo no
município de Campo Formoso, dp Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuiçS.o que lhe confere o art. 74,
letra a, da Cpnstituição e nos tênnos do Decreto~lei n.o 1.985, de 29 de janeiro:
de 1940 {CÓdigo de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Felh: Iviartins a
pesqui!'lar quartzo no lugar denominado Barriguda situado no distrito e muni~
cípio de Campo Forrno~o, do Estado da Bahia, numa área de q•.ratrocentos
hect<lres e quinze are's (400.15 ha), delimitada por em qu~drilátero tendo
um vé:::tice à distância de seiscentos e setenta metros (670 m) no rumo magné~
ticó cinqüenta e nove graus sudeste (59° SE) da nascente da Baixa da Onça
e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes -comprimen~cs e rumos magnéticos:, novecentos e sessenta metros (960 m), nort12; (N); 'três mil quinhentos
e trinta metros ( 3. 530 m), oitenta e quatro graus trinta minutos noroeste
(84°30' NVV); mil duzentos e sBtenta metros (1.270 m), sete graus trinta
minutos sudoeste (7°30' SW); três mil seiscentos e oitenta metros (3.680 m),
leste (E).
Art. 2.0 Esta
de Minas.

autorização

é outm:gadB nos têrmos estabelecidos no

Códq~o

Art. 3.0 ' O tÍt11lo da autorização de pesquisa, que. será uma via autêntic-a
dêste decreto, pag~rá a taxa de quatro mil e dez crlizeiro:. (Cr$ 4.010,00)
e será transcrito no livro próprio d2 Divisão de Fomento da ~rodução Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições ern contrário.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 12~. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 - 16.553 ~DE 8 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o ciclao'ão brasileiro Farià Mansur a pesquisar mica e associados no
município de Conselheiro Pena, do Estado de AIJ.inas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o· art.' 74,
letra a, da Constituição e nos têrmcs do Decreto~ lei n.o 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Farid Mrmsm, a pesquissr
mica e 2ssociados numa área de cento e dez hectares e vinte ares ( 110,20 hb.),
situada no local denominado Córrego _Boa Vista do Rapa, distrito de São '"I'omé,
município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por
um poiígono irregular tendo um vértice a quatrocentos e seis metros ( 406 m)
no rumo magnético quinze graus nordeste ( 15° NE) da confluência dos córregos
da Capetinga e da Boa VistE., e cujos lados, a partir do vértice ConsidSrado,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e qustrocentos metros
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(1.400 m), dezessete graus sudoeste (17° SW); novecentos metros (900 m),
setenta e três graús sudeste (73° SE); noventa e cinco metros (95 m), dezessete graus nordeste (17° NE); trezentos e noventa e oito metros (398 m),
quarenta e urri graus noroeste (41° NVV); seiscentos e cinqüenta e seis metros
(656 'm), quarenta graus e quinze minutos nordeste (40°15' NE); oitenta e
dnco metros (85 m), quaren,ta e seis graus e quarenta e cinco minutos sudeste
(46°45' SE); quinhentos e Vinte e oito metros (528 m), dezessete graus nordeste (17° NE); novecer.tos metros (900 m), setenta e três graus noroeste
(73° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é .outorgada nos t.êrmos estabelecidos no
Código de Mina~.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cento e dez cruzeiros (Cr$ 1.110,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão lvlineral
do Ministério da Agricultura.
~
Art. 4·.'-' Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da ~ndependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

ApolOnio Sa.lles.

DECRETO N. 0 16.554-DE 8 DE SETEMSRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Naf5)b Kfouri a pesquisar carvão mineral e associados no município de Orleans~ do Estado de Santa Catarina

O. Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a~t. 74,
letra a, da Constituição e nos tênnos do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nagib Kfouri a pesquisar
carvão mineral numa área de mil hectares (1.000 ha), situada no distrito e
inunicipio de Orleans, do Estado de Santa Catarina, área essa delimitada por
um he:rágono irregular que tem um vértice a seiscentos e setenta metros
(670 m), no rumo verdadeiro cinqüenta e oito graus sudoeste (58° SW) da
confluência dos rios }Iipólito e Júlio e cujos lados, a partir dêsr.e vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil novecentos e trinta metros
(1.930 m), sul (S); quatro mil duzentos
setenta e cinco metros (4.275 m),
leste (E); três mil quatrocentos e trinta metros (3.430 rn), norte (N); mil
cento e setenta e cinco metros (1.175 m), oeste (W); mU quatrocentos e
oitenta e nove metros (1.489 m), sul (S); três mil setenta e cinco metros
(3.075 m), oeste (W).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidÓs no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autênti.::;~
dêste decreto, pagará a taxa de éinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art., 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

e

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.Jles.
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DECRETO N.O
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16.555-DE 8 'DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza,o cidadão brasileiro ]osin.o Correia ç!a Costa Vilela a pesquisar calcita~
no município de Senjés, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o. art. 74,
letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de~ Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Josino Correia da Costa
Vilela a pesquisar calcita numa área de seis hectares vinte ares e trinta centiares
(6.2030 ha), situada no imóvel denominado Fazenda Morungava no distrito
e muniCípio de Senjés, do EStado do Paraná, e delimitada por um pentágono
mistilíneo que tem um vértice' a mil cento e noventa e dois metros (1.192 m),
da casa 'de José ,M~rques de Andrade, contados pelo eixo da rodovia ItararéLagoinha na direção de Lagoinha, e os lados, a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e rumos mag!léticos: duzentos ·e cinqüenta e
quatro metros ( 254 m), setenta e sete graus sudoeste (77° SW); cento e
cinqüenta e sete metros (157m), onze graus quarenta e cinco minutos sudeste
(11°45' SE); duzentos e trinta e dois metros (232 m), oitenta e um grau's
cinqüenta minutos sudeste (81°50' SE); e cento e oitenta metros (180 m),
cinqüenta e dois graus e trinta minutos nordeste (52°30' NE); o quinto lado
é o eixo da rodovia no trecho compreendido entre a extremidade do último
lado retilíneo descrito e o vértice de partida.
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorga<;ta nos têhnos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pe>quisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

.Revogam-se as disposiçõeS em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e SG.C'
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 16.556 --DE

8 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Moacir de Morais Miranda e José Morato a
pesquisar ouro e associados no município de Pitangui, do Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que ·lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29 de. janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta~
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Moacir de Morais
Miranda e José Morato a pesquisar ouro e associados· numa área de setenta e.·
dois hectares (72 ha), situada nos lugares denominados Morro do Fraga e Alto
de Santo Antônio, distrito e município de Pitangui, do Estado de Minas Gerais,
Col. de Leis -
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e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a duzentos metrOiJ
(200 m), rumo cinqüenta e sete graus nordeste (57° NE) magnético da con~
fluência dos córregos Rocinha e Mato d6 Rêgo e os lados que partem dêsse
vértice com mil e duzentos· metTos ( 1. 200 m), e rurr.o treze graus sudesteo
03° SE) magnético, seisc~ntos metros (600 m) e rumo oeste (W) magnético.
Art. 2.0
de Minas.··

Esta autorizaçãO é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste, decreto: pagará a taxa de setecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 720,00),
e sera transcnto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
.do Ministério da Agricultura.

~{\rt. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

1Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 -da Independência e 56.•
da República.
GETULIO VARGAS,
Apolonio Saiies.

DECRETO N.0 16.557- DE 8

DE

SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ricardo ]afet a lavrar jazida de minério de manAanês e associados no município de Conceição, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeirO
de 1940 (Código de Minas), decreta:

~letra

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro 'Ricardo Jafet a lavrar jazida
de minério de manganês e associados. em terrenos situados na Fazenda· bti.as
Barras, no distrito de Fechados, município de Conceição, do Estado de Minas
Gerais, numa área de vinte e cinco hectaies e vinte ares (25,20 ha) delimitada por um hexágono tendo um dos vértices situado na confluência do córrego
Jatobá e do ribeirão da Prata e cujos lados, a partir do vértice considerado,
têm os seguintes ·comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300 m),
sessenta graus sudeste (60° SE); duzentos e vinte metros (220 m), trinta e
-oito graus e trinta minutos sudeste (38°30' SE); duzentos e oitenta metros
(280m) sul (S); quinhentos e quarenta metros· (540 m), oitenta e sete graus
sudoeste (87° SW); trezentos metros (300 m), dois graus nordeste (2° NE);
trezentos e cinqüenta metros (350 m) vinte graus nordeste (20° NE). Esta
autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizaç.ão fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que -forem devidos à UniãO, ao
Estado e .ao Muni~ípio, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.

-Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
oU nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
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Art. 4.0 As propriedades' vizi'nhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da .lavra, na forro~ dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.0 O concessionári9 da autorização será fiscalizado pelo Departaw
menta Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores 'discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de, lavra terá por titulo êste decreto, que será
transcrito rio livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultul-a, àpós o pagamento da'· taxa de seiscento~ cruzeiros
(Cr$ 600,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.'>
da República.
GETULIO VARGAS.

Apo1oni.o Sa11es.

DECRE'I'O N.0 16.558 -DE 8

DE SETEMBRO DE

1944

Autoâza a ernprêsa de mineração Silva Regis & Cia. a lavrar jazida de quartzo
no município de Sento Sé~ do' Estado da Bahia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da ConstituiÇão e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, da 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
·
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Silva Regis & Cia. a
lavrar jazida de quartzo situada no lugar denominado Mimoso, no distrito de
Ouro Branco, município de Sento Sé, do Estado da Bahia, numa área de ses~
senta hectares e cinqüenta ares (60,50 ha), definida por um polígono que tem
o primeiro vértice no canto nordeste ( NE) da casa de Claudemiro J atobá
e cujos lados a partir dêsse vértice t~m os seguintes comprimentos e orien·
tações magnéticas: mil e cem metros ( 1.100 m), trinta e sete graus, trinta
minutos sudeste (37°30' SE); mil e oitenta metros (1.080 m), Setenta e seis
graus vinte minutos nordeste (76°20' NE); quatrocentos e quinze metros
(415 m.), treze graus, trinta minutos noroeste (13°30' NW); quinhentos e dez
metros (510 m), setenta e sete graus sudoeste '(77° SW); quatrocentos e
trinta metros (430 m), cinqüentá e sete graus sudoeste (57° SW); quinhentos
e vinte metros (520 m), quarenta e quatro graus noroeste (44° NW); quatrocentos e quarenta metros ( 440 m), trinta e sete graus trinta minutos noroeste
(37°30' NW); duzentos e sete metros (207 m), quarenta e quatro graus sudoeste ( 44° SW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes
do p2r2grafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e
suas alíneas, elém das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente rcencionadas neste decreto ,
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a· recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na fofl!la dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
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Art. 4.0 As propriedadeS vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para ós fins da lavra, na forma dos arts. 39\e 40 do Código de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departaw
menta Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art-. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A aÚtorização de lavra terá' por titulo êste decreto, que será
transcrito no liyro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil duzentos e vinte
cruzeiros (Cr$ 1.220,00).

Art. 7.0

Revogam-se as' disposições em contrário.

Rio de. Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.559- DE 8 DE

SET~MBRO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Teixeira de Lima a pesquisat minério de
letra e assoc!ados no município dé Mariana, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29 de .janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José T~:;ixeira de Lima a
pesquisou minério de ferro e associados nos locais denominados Cata-Preta 'e
Fundão, no distrito de Santa Rita Durão, município de Mariana, do Estado
de Minas Gerais, numa área de quinhentos hectares, (500 ha), delimitada pm·
um retângulo tendo um vértice à distância de mil ·Cento e vinte e oito metros
( 1. 128 m) ,. no rumo magnético oitenta e três graus trinta minutos sudeste
(83°30' SE) a partir da confluência do córrego do Brumado no rio PiraCicaba
e os lados, gue partem dêsse vértice, os seguintes· comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2.500 m) quarenta e cinco graus
noroeste (45° NW), dois mil metros (2.000 m) quarenta e cinco graus sudoeste (45° SW).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada· nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será unia via autêntica
dêste decreto, pagará a t3xa de cinco mif cruzeiios (Cr$ 5.000,00). e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art·. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de setembro
da República.

d~

1944, 123.0 da Independência e 56.o
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

ATOS DÓ PODER EXECUTIVO

5!7

DECRETO N. 0 16.560-DE 8 DE SETEMBRO-DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alcibíades Pais de Sousa Brasil a pesquisar água
mineral no niutúCÍpio de Castro, do Estado do Paraná

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra· a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n: 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940. (Código de Minas);decreta :1
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alcibíades PaiS'\ de Sousa
Brasil a pesquisar água mineral numa área de um hectare, quarenta e um
ares e setenta centiares (1,4170 ha), de terrénos de sua propriedade, no lugar
denominado Fonte Santa Teresinha, distrito e município de Castro, do Estado
<lo Paraná, área essa delimitada por um paralelogramo que ':em. um vértice
no cruzamento norte (N) da linha de testadas das n:as Benjainin ·Constant
e D. Pedro II e cujos lados divergentes dêsse vértice têm os ·seguintes com-:
primentos e rumos magnéticos: duzentos e dezoito metros (218 m), sessenta
e três graus e trinta minutos noroeste (63° 30' NW); sessenta e cinco metros
(65 m), vinte e sete- graus e trinta ininutos nordeste (2-7° 30' NE).
Art, 2.0
de Minas.

Esta autorização é _outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) ·e será trans·
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da ·Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 16.561-DE 8 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Paul Dardot a pesquisar quartzo e associados no
mun!-dpio de Corinto, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o art. 74,
letra. a, da Constituição" e nos têrmos do Decreto-lei n,o 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Paul Dar<lot a pesquisar
quartzo e 2ssociados em terrenos da Fazenda Pôi-to da Manga, situada no distrita
de Santo Hipólito, município de Corinto, do Estado de Minas .Gerais,· numa
área de cento e setenta e cinco hectares (175 ha), delimitada por um polígàno
tendo um vértice a distância de dois mil seiscentos e setenta metros (2 .670 m),
no rumo magnético onze graus e trinta minutos sudeste (11°30' SE), a
coritar do pegão, da margem esquerda e a sudeste (SE) da ponte Paulo de
Frontin sôbre o rio das Velhas, .da Estrada de Ferro Central do Brasil no
ramal de Montes Claros e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes com·
primentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m), sul (8); quinhentos
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metros (500 m),'Ieste (E); quinhentos metros (500 m), sul (S); mil duzen~
tos e cinqüenta metros (1.250 m), leste (E); mil inetros (1.000 m), norte
(N); mil duzentos e cinqüenta ·metros (1.250 m), oeste (W); quinhentos
metros (500 m), norte (N)~ quinhentos metros (500 m),, oeste (W).

Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil setecentos e cinqüenta" cruzeiros (Cr$
1. 750,00) ,e será transcrito ~o livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 . Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de seteinbro de 1944, 123.0 da Independência e 56.a
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N .0 16 , 562 -

DE

8

DE SETEMBRO DE

1944

.Autoriza a cidadã brasileira Madn' de Lourdes Falabella a pesquisar f~ldspato,
caulim e associados no município de Con&onhas do Campo, do Estado de
Minas Gerais.,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a,- da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código
Minas), decr~ta :
·

de

Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Maria de Lourdes Falabella
a pesquisar feldspato, caulim e associados numa área de dez hectares e vinte
ares" ( 10,20 ha), situada na Fázenda da Chapada, distrito de Lôbo Leite do
município de Congonhas do Campo, do Estado de Minas Gerais, e delimitada
por um retângulo tendo um vértice a oitocentos metros ( 800 m), rumo dois
graus n'oroeste (2° NW) magnético do ponto em que a Estrada de Ferro Central
do Brasil atravessa o ribeirão- Lôbo Leite e os lados que partem dêsse vértice
'com trezentos e quarenta metros (340 m) e rumo quarenta e sete graus sudoeste (47° SW) magnético, trezentos metros (300 m), e rumo quarenta e
três graus noroeste (43° NW) magnético.
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 , O título da autorizqção de pesquisa, que será uma via ~utêntica
dêste decreto; pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

R'evogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

Mil'
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DECRETO N.0 16. 563- DE 8 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Casemiro Bezerrà a pesquiSar ambli~anita e associados no município de Solonópolis, do Estado do Ceará

O Presidente da República, usando cía atribuição que lhe confere o art. 74·,.
letra a, da Constituição e nos têfmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Casemiro Bezerra
a pesquisar ambligonita e associados no lugar denominado Fazenda Auri-Verde
no distrito de Cangati, município de Solonópolis, do Estado do Ceará, numa:
área de oitenta hectares (80 ha), delimitada por um retângulo tendo· um
vértice a distância de quatrocentos e cinqüenta metros (450 m), no rumo
magnético setenta e -um graus sudoeste (71° SW) da confluência dos córrego~
do_ Açudinho e da Várzea e os lados que partem dêsse vértice. os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m), quarenta e dois
graus nordeste (42° NE); oitocentos metros (800 m), quarenta e oito graus
eudeste ( 48° SE) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos·têrmos ·estabelecia os no Código
de Minas.
·
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos cruzeiroS (Cr$ 800,00) e será trans~
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Proc;iução Mineral do Minis~
tério da Agricultura.
'
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0"
da República.
GETuLIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 16, 564- DE 8 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileito Antônio Pacífico HOmem Jú-nior a pesquisar
minér-io de ouro e associadOs no município de CongOnhas do Campo, dl]P
Estado de Nlinas Gerais.

·

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro•
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Pacífico Homem,
Júnior a pesquisar minério de ouro e associados no lugar denominado GoiabEira, situado no distrito e município de Congonhas do Campo, do Estado de
:Minas Gerais, numa área de sete hectares e setenta e cinco ares (7,75 ha)p
de-limitada por um retângulo tendo um vértice à distância de setecentos e·
trinta e nove metros (739 m), rumo magnético trinta e um graus nordeSte
(31° NE) "a partir da margem direita da confluência do ribeirão Goiabeira
no rio Maranhão e os lados que partem dêSse. vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e quarenta e seis nletros ( 346 m), trinta
e oito graus e doze minutos nordeste (380:12' NE); duzentos e vinte e quatro
metros (224 m), cinqüenta e um graus e quarenta e oito minutos noroeste.'
(51°48' NW).
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de.Minas.
Art; 3.0 O título da au.toriza,ção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa -de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral dO Ministério da .Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da _República.
GETULIO V ARG~S.

Apolonio Saiies.

DECRETO N.0 16.565- DE 8

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileirO Gabriel .Caúla Soares a pesquisar feldspato,
caulim, mica e associados no município de Bicas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, uso.ndo da atribuição que lhe confere ·o .art. 74~
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), deç:reta :
Art ,1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Gabriel Caúl~ Soares a pesquisar feldspato, caulim, mica e associados numa área de vinte e sete hectares
e vinte oito· ares (27,28 ha), situada no lugar denominado Grata da Pedra
Branca, distrito e mupicípio de Bicas, do Estado de Minas Gerais e delimitada
por uma linha poligonal que tem um vértice a oitenta e ·sete metros e quarenta
centímetros (87,40 m), rumo doze graus e quarenta minutos nordeste· ( 12°40'
NE) da confluência dos córregos dos Bambús e da Pedra Branca e cujos lados.
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: cento e sessenta
e um metros (161 m) e cinqüenta e dois graus noroeste (52° NW), duzentos
e setenta e sete metros (277 m) e. dezessete graus e cinco minutos sudoeste
(17°5' SW), duzentos e quarenta e. seis metros (246 m), e um grau e quarenta e cinco minutos sud~ste. (1°45' SE), duzentos e trinta e nove metroi
(239m) e dezesseis graus e trinta e cinco minutos sudeste (16°35' SE), quatrocentos e treze metros (413 m), e oitenta e três graus e cinqüenta e cinco
:ri1inutos sudeste (83°55' 'SE), duzerltos e noventa metros (290 m) e dez
minuto's nordeste ·(10' NE), cento e trinta e oito metros e vinte, centíffietros
(138,20 m) e dez graus e vinte minutos ttoroeste (10° 20' NW), duzentos e
quarenta e quatro metros e oitenta centímetro~ (244,80 m) e cinqüenta e dois
graus e trinta minutos nóroeste (52° 30' NW), cento e vinte e cinco metros e
oitenta centímteros ( 125,80 m) e vinte e sete graus e cinqüenta m'inutos na•
roeste (27° 50' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é' outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesciuisa, que será uma'via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro própria da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis·
tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,' 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles,

&
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DECRETO N. 0 16.566 -

DE 8 DE SETEMBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra: a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1:0 Fica suprimido 1 cargo da classe 6 da carreira de Polícia
Fiscal do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da
aposentadoria de Luiz , Aufres Torino, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposi~ões em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

.GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 16.567 -

DE

'8

DE SETEMBRO DE

1944

Suprime Cargo extii.to
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere ,o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.<?', alínea n, do Decreto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta: '
Art, 1.° Ficam supririlidos 3 cargos da classe G da carreira de Escriturário (Decreto-lei n.0 145, de 1937), do Quadro -Suplementar do Ministério
da Fazenda, vagos em virtude da nomeação de Astrogildo Alves de Araújo,
Leôncio de Sousa Camilo e Nelson da Costa Faria para outro cargo, devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.
A. de Souza. Costa.

DECRETO N.0 16.568

-DE

11

DE

SETEMBRO

DE

1944

Suprime cargo extin·t"o
O Presidente da República, .usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica supri~ido urit (1) cal-go de Ajudante de tesoureiro (Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de São Paulo), padrão H, do Qua-
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dro III - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas,
vago em, virtude da demissão de Luís Freitas V:ale, devendo a dotação correspondente atender ao provimento de cargos vagos criados pelo Decreto~lei nú~
mero 4.645, de 2 de setembro de 1942.
Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 2.0

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o-

da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendopça Lima.

DECRETO N. 0 16.569 -

DE

11

DE

SETEMBRO

DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da Repúblic&, usandO da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De{:teto·
lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo de Ajudante de tesoureiro (Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Botucatu), padrão E, do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e Ohras Públicas,
vago e:n ·virtude da aposentadoria de Luís Castelleti, devendo a dotação correspondente atender ao provimento de cargos vagos criados pelo Decreto-lei
n. 0 4. 645, de 2 de setembro de 1942.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11' de se'tembio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ·

Ida República .
GETULIO VARGAS.

João de lJendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.570 -

DE

11

DE SETEMBRO DE

1944

Modifica o Regimento do D"epartam,ento Nacional do Trabalho

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Passa a ter a seguinte redação o artigo 25 do Regimento do
Departamento Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, aprovado pelo Decreto n.0 13.001, de 27 de julho de 1943:
"Art. 25.

À D.H.S.T. compete:

I - executar; fiscalizar e sanciOnar as medidas legais relativas
à higiene e segurança do trabalho e ;às cond~ções de trabalho das mulheres ·e menores;
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TI - realizar inspeçÕei!l ·de sanidade em candidatos ao registro
para o· exercício do magistério em estabelecimentos particulares de
ensino".

zido

Art. 2.0
assim:

O item N

do artigo 27 do Regimento acima citado fica redi-

"IV - proceder. no Distrito F'ederal, na forma da lei, aos examee
clínicos dos trabalhadores e dos candidatos ao registro para o exer~Ício do magistério em estabelecimentos particulares de ensino".
Art. 3,° Fica acrescentado ao artigo 32, do referido Regimento, o sepinte parágrafo:
- "Parágrafo único, , Ao Diretor da D , H. S. T. incumbe ainda
delegar à autoridade' sanitária federal, estadual, municipal ou territorial, competência para realizar inspeção de sanidade em candidatos ao registro para o exercício do magistério em estabelecimentos
particulares de ensino e fol-necer o respectivo atestado".
Art. 4.0 Ao artigo 33 do Regimento já mencionado, fica acrescentado
o seguinte parágrafo:
"Parágtafo único. Ao Chefe da S . H. T. incumbe·, ainda, fornecer aos candidatos ao registro para o exercício do magistério em
estabelecimentos particulares de ensino, no ,Distrito Federal, atestados das inspeções de sanidade procedidas pela Seção".
Art. 5.0 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
re'fogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.:)
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO

N.0 15.571 -DE 11 DE SETEMBRO DE 1944

JLodifica o Regimento do Departamento Nacionàl de Saúde, do Ministério
da Educação e Saúde
O Presidente da República, usarndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ao Regimento do Departamento Nacional de S:~<Úde, do Ministério da Educação e Saúde, aprovado pelo Decreto n.0 S. 674, de 4 de fev_ereiro de 1942, fica acrescentado o seguinte capítulo:
~<capítulo

VIII -

Das diSposiÇões Gerais

Art. 30. O Diretor Geral providenciará no sentido de serem
realizadas inspeções de sanidOOe, em quaisquer pesso<as, para quaisquer fins, por· determinação ou solicit.ação de :rutoridade competente.
nos casos em que essas inspeções não tenham sido atribuídas, por lei,
a qualquer outro órgão da Administras;ão.
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Parágrafo umco, Para o!l fins dêste artigo, o Diretor Geral
desigm.•rá juntas de médicos. escolhendo-os entre os dos serviços que
lhe são .rubordinados ou também, se fôr necessário e mediante entendimento com os órgãos interessados, os de serviços sanitários estaduais,
municipais ou territoriais."
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ,contrário.
Rio de Jrmeiro. 11 de setembro de 1944, 123.0
56.0 da República.

dá Independência e

GETULIO 'VARGAS.

Gustavo CapanemR.

DECRETO N.0 16.572 -

DE

11 DE SETE1IBRO DE 1944

Modifica o Regimento do Serviço de Biometria Médica, do Instituto Nacional.
de Estudos Pedagógicos
O Presidente da RepúbliCa, usê.'ndo
ai"t. 74, letra a, da Constitulção, decreta:

da~

atribuição que lhe confere o

Art. 1.0 FieS" acrescentadO ao art. 1.0 do Regimento do Serviço de Bio-metria Médica, do .Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do Ministério
da Educação e Saúde, aprova.do pelo Decreto n.O 14.254, de 10 de dezembro
de 1943, o seguinte parágrafo:
"Parágrafo único, O S.B.M. também realizará, no Distrito
Federa•l, inspeções de saúde de servidores. estaduais, para licença ou
aposentadoria, a pedido de autoridades competentes ou por solici·
tação dos próprios interessados."
Art. 2.0 O presente Decreto ep.tra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de. setembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.573 -

DE

11

DE sETEMBRO DE

1944

Modifica o Regimento do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina,
do Departamento N acionai de Saúde
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição,· decreta:
Art. 1.0
·item III, da

Ficam suprimidos os parágrafos 3.0 e 4.0, do artigo 2.0 e o
b, do artigo 6.0 do Regimento d~ Serviço Nacional da

l~tra
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Fiscalização da Medicina, do Departamento N acionai de Saúde, do Minis.tério da Educação e Saúde, aprovado pelo Decreto n.O 9.·810, de 1 de julho
de 1942.
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
reVogadas a·s disposições em contr~rio.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.u
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.574- DE 11 DE ·SETEMBRO DE 1944

Modifica o Regime'nto do ServiçO de Saúde dos Portos do Departamento
Nacional de Saúde
O Presidente da Répública, uss..ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta::

Art, 1.0 Fica acrescentado ao artigo 10, do Regimento do Serviço de
Ss.rÚde· dos Portos, do Departamento. Nacional de Saúde, do Ministério da
Educação e Saúde, ·aprovado pelo Decreto n. 0 9. 302, de 28 de abril de 1942,
o seguinte parágrafo:
''Parágrafo único, Às . Inspetorias compete ainda fazer as ins·
peções de sanidade, que lhe forem solicitadas, em estrangeiros, para.
fins de autorização de permanência no país."
Art. 2.0
redigida:

A letra j do artigo 13, do. acima citado Regimento fica assim

"j) expedir cs.ortas . de saúde, passes sanitários e atestados de
sanidade a estrangeiros;" .

Art, 3.0 O presente Decreto entra em vigot na data de sua publicação,
revogadas ~s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e

.56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.575- DE 11 DE SETEMBRO'DE 1944

Aprova o Regimento dO Serviço de Assistência p. MenoreS do Ministério
da justiça e Negócios Interiores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento do Serviço de Assistência a Meno-res (S.A.M.) que, assinado pelo Ministro da Justiça e NegócioS Interio-.
res, com êste baixa.
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Art. 2.0 1tste Decreto entrará em vigor na data de sua
l'eTogadas as disposições· em contrário_.

publica~;ão,

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1944, ,123.0 da Independência ·e 56°
da

Rep~blica.

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

REGIMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST:!!NCIA A MENORES
CAPÍTULO

I

DA FINALIDADE

Art. 1. O Serviço de Assistência~a Menores (S.A.M. ), órgão inte~
grante do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, diretamente subordinado ao respectivo Ministro de Estado e artkulado com os Juízos de Menores, tem por finalidade prestar aos menores desvalidos, e infratores das leÜi:
penais, em todo o território nacional, assistência social sob tódos os aspecto&.
0

CAPÍTULO

li

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0
I

O S.A.M. é constituído de:

Õrgão Central, que compreende:

Seção de Registro e Distribuição ·(S.R.D.)
Seção de Orientação. e Co.ordenação (S.O.C.)
Seção de Diagnóstico e Tratamento Médico (S.D.T.)
Seção de Pesquisas PedagógicoMSociais (S.P.·s.)
Seção de Colocação e Ajustamento de Menores (S.C.M.)
Alojamento Provisório (A .P,)
Se~ão de Administração (S. A. ) .

n -

Órgãos Executores:.
Instituto Profissional Quinze de NOvembro (I.P.Q.N.)
Patronato Agrícola Artur Bernardes ( P . A. A. B. )
Patronato Agrícola Venceslau Braz (P.A.V.B.)
Escola João Luiz Alves (E.J .L.A.)
Pavilhão Anchieta (P. A )
Hospital Central (H. C.) .

§ 1.0 Diretamente subordinadas à S. A. haverá uma Portaria e ama
Zeladoria.
§ 2.0 O I.P.Q.N., a E.J.L.A. e os pattonatos terão regimentos próprios.
§ 3.0 O P. A. e o H. C. funcionarão, provisàriamente, em edificaçõei
anexas ao I.P.Q.N., sem prejuízo-de sua subordinação imediata ao diretor
do S.A.M.

Art. 3.0 Os chefes de Seção, do A.P., do P.A. e do H.C. serão designados e dispensados pelo diretor do S. A. M.
Art. 4.0 O diretor do S.A.M. terá um secretário por êle designado.
Art. 5.0 Os órgãos_ que integram o S. A. M. funcionarão perfeitamente
articulados, em _regime de mútua colaboração, sob a orientação do diretor.
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CAPíTULO

Ill

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art. 6.0

À S.R.D. compete:

I - receber os menores reCém-chegados ao S.A.M., promovendo a respectivà identificação, fotografia e anotação em fichas;
11 - encaminhar os ménores a estabelecimentos adequados de acôrdo com
os dados fornecidos pelas demais Seções;
III - registrar o movimento de entrada, saída e transferência de me·
nores;
IV - manter Prontuários ccntendo todos os dados e documentos relativos aos menores sob a jurisdição do S.A.M., inclusive os resultados dos exames a que tenham sido submétidos;
V - manter um Arquivo contendo todos os documentos referentes a me-nores que passaram pelo S. A, M .
Art. 7.0

À S.O.C. compete:

I - sugerir ao diretor, mediante o necessário estudo, os métodos educacionais mais apropriados aos internados;
II :....__ organizar os programas escolares, submetendo-os à aprovação do diretor;
UI - propor a orientação mais conveniente para as atividades escolares dos menores recolhidos aos estabelecime'ntos do S. A .M. e coordenar elementos sôbre ·essas atividades;
IV- manter cursos de formação de pessoal técnico exclusivo do S.A.M.,
de acôrdo com o plano aprovado pelo diretor;
V - reunir elementos relativos à orientação dada pelo diretor a respeito das várias situações dos menores internados;
VI - promover a publicação periódica dos resultados· de pesquisas e
estudos, inclusive estatísticas.
Art. 8.0 A S.D.T·; compete:
I proceder a exames s&mato-psíquicos dos menores, por ocastao do
internamento, a fim de determinar os tratamentos mais convenientes;
II - assegurar aos menores ainda nãà encaminhados, tratamento médico
e odontológico, até que tenham conveniente ?estino;
III inspecionar, quando fôr determinado pelo diretor, os serviços
médicos dos órgãos executores do S. A. M. e dos estabelecimentos por êle
orientados.
Art. 9. 0 À S.P .S. compete:
I proceder a exames de nível mental e escolaridade dos m.enores;
H - recolher e sistematizar observações de caráter pedagógico, a fim
de proceder ao estudo do menor ·e sua orientaçãO;
IH - proceder a pesquisas sociais, a fim de determinar· as causas do
abandono e delinqüência da menoridade para a orientação dos poderes públicos;
IV - proceder a investigações sOciais para orientar os ·Juizes de Menores na decisão dos pedidos de internamento, quando solicitadas por êstes;
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V - fazer pesquisas, tão completas quanto possível, sôbre a vida pregressa dos menores internados no S. A. M, ;
VI - proceder às investigações relativas a estabelecimentos de assistência a menores, que forem solicitadas pelo Conselho Nacional de Serviço
Social.

Art. 10. Ã S.C.M.·, que compreenderá dependências para meninos
e íneninas, co~pete:
I - promover o encaminhamento social dos alunos desligados dos estabelecimentos integrantes ào S. A . M. e a êle subordinados, devendo, para
isso:
a) manter dados, atualizados sôbre as posSibilidades individuais dos
menores e a época provável de seu desligamento;
b) manter relações com emprêsas públicas e particulares; a fim de conseguir colocação para os menores a serem empregados;
c) acompanha~ as atividades dos menores colocados na forma do item
anterio~, principalmente para fins de reajustamento funcional;
d) manter fichários atualizados, a fim de conhecer a exata situação dos
menores sob sua assistência;
11 alojar os menores de que trata o item anterior, até que se prócesse a sua reintegração ,social.

Art. 11. Ao A.P., que compreenderá dependências para meninos e
meninas, compete:
I - recolher os menores à disposição ·do Juiz e que aguardam as decisões na·s ·processos a que respondem ou os resultados dos exames a que
foram submetidos;
11 . abrigar os menores que, findo o período de observação, aguardam vaga nos estabeledm~ntos para onde devam ser ·encaminhados.
lU - ministrar aos menores abrigados o ensino mais conveniente, segundo os programas básicos adotados.

Art. 12 . À S . A. compete promover as medidas preliminares neces-sárias à administração de pessoal, material, orçamento e comunicações a
cargo do Departamento de Adrriinistração· do Ministério da JUstiça e Negócios Interiores, Com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada, "observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo.
§ 1.0 .A Portaria, compete:
I manter vigilância permanente nos lugares de entrada e saída da
sede do S.A.M. e prestar informações çle acôrdo com as instruções do
diretor;
11 - zelar pelo bom estado de conservação e limpeza do prédio e de
todos os seus móveis;
III - promover e fiscalizar a execução dos serviços relativos às instalações elétricas.
§ 2. 0 À Zeladoria compete ·manter em perfeito funcionamento e em
condições de atender às exigências dos· trabalhos os serviços de casinha, despensa, refeitórios, lavanderia, rouparia e dormitórios, velando pela sua ordem
e asseio.

Art. 13 .
Art.

14.

O P, A, destina-se a menores infratores das leis penais.

O H.C. destina-se à hospitalização de menores enfermps,
/

.

Art. 15. Ao P.A. e ao H.C. poderão ser recolhidos menores internados em estabelecimentos particulares orientados e fiscalizados pelo S.A.M.
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CAPÍTULO IV
DAS ATR1BUIÇÕE3 DO PESSOAL

Art. 16. Ao dl.retor incumbe:
I

orientar e coordenar

II

P.S

atividades do S. A. M.;

deropachar, pessoalmente, com o Ministro d2 Estado;

III

baixar portaris.s, instruções e ordens de serviço;

IV
exigir, com
tado, caso
da Justiça

comunicar-se diretamente, sempre· que' .o interêsse do serviço o
quaisquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de Esem que deverá fazê-lo por 'intermédio do Ministro de Estado
e Negócios Interiores;

V ~ submeter, anualménte, ao Ministro de Estado o plano de trabalho do S.A.M.;
VI ~ apresentar, anualmente, ao IVIinistro de Estado, ·relatório sôbre
as atividades do S.A.M.;
VH - propor ao Ministro de Estado as providências
apeí:"feiçoamento do serviço;

n,ecessárias

ao

VIII - reunir, periOdicamente, os chefes dos diversos órgãos, para . discutir e assentar p:roviclências relativas ao serviço e comparecer às reuniÕe'sl
para as quais seja convocado pelo Ministro de EstcdO;
IX ~ oninar em tcdos os assuntos relativos às atividades da repartição,
dependentes de solução de auto~idades :lUperiores, e resolver os demais, ouvidos os órgãos integrantes du S. A M.;
X - organiza;-, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho
com horário especial;
Xl

~

XII -

determinar ou autorizar a ezBcução de serviço externo;
autorizar a publicação de trabalhos elaborados pelo S. A. M.;

XIII

aprova' os programas escolares organizados anualmente pela
S.O.C.;
XIV providenciar quanto à instalação, inventário e boa conservação
de tudo quanto pertencer ao estabelechr.ento;
XV - promover, sempre que julgar conveniente, a realização de conferências sôbre assuntos que se r.elacionem Com assistência a menores;
XVI merát:io; "

admitir e dispensar, na forma da legislação, o pessoal extranu-

XVII designar e dispensar os ocupantes de funções gratificadas e
seus substitutos eventuais;
XVIII :...._ movimentar, de acôr<l.o com a conveniência do serviço, o pessoal lot<.:do;
XIX: - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
diretamente subordinados;
XX - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe fôr diretamente subordinado e <.J.provar a dos demais servidores;
Co!. dc: Leis -

Vol. VI

F' •) 34
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XXI elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão
até 30 dias, aos servidores lotados no S. A .1\!I. e propor ao Ministro de Estado a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada;
XXII -

determü1ar a instauração de processo administrativo;

XXIII -

antecipar, ou pmrrogar, o período normal de trabalho;

XXIV - impor peni:ls aos internados e dete-rmiilar quais as que devam
ser aplicadas pelo pessoal do cms.iao e d~Sciplina;
XXV - aprovar o plano dos cursos de íonnação de pessoal, organizado
pela S.O.C.;
XXVI ~ comunicar aos JuÍZes de I\1enores, os internamentos, os desligamentos, as transferências e ~nálogos fatos ocorridos com os menores assistidos;
XXVII - inspeciom1r pessoalmente, p'2lo menos uma vez por ano, e mandar inspecionar com a freqüência necesó'ária, os serviços públicos e particulares de nssistência a menores;

XXVIII - 2utorizar o recolhime:ilto, ao P. A. e ao H. C., de menores
internados em qualquer dos estabelecimentos do S.A.M. ou por êle ori'entados e fiscalizados,
Art. 17.

Aos chefes de Seção, do A.P. do P.A. e do H.C. incumbe:

I ·- dirigir e fiscalizar os trabalhos do respectivo setor;
n - distribuir os tl:abalhcs ao pessoal que lhes fôr subordínl:!do;

III - orientar a execução dos trabalhos e mnnter a coordenação entre
os elementos componentes do mspectivo setor, determinando as normas e
métodos que se fizerem aconselháveis;

IV - despachar, pessoalmente, com o. diretor do S. A. M.;
V - apresentar, mensalmente, ao diretor, um boletim dos trabalhos do
respectivo setor, e, anualmente, um relatório dos trabalhos realizados, em andamento e planejados;

VI -

propor ao diretor medidas convenientes à boa execução dos tra-

balhos;
VII responder às consultas que lhes forem feitas por intermédio do
diretor, sôbre assuntos que se rel:::~cionem com as &tlvida,des dos respectivos
setores d8 trabálho;

VIII -

distribuir o pessoal, de acôrdo com a conveni&ncia do serviço;

IX - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
diretamente subordinados;
X - organizar e submeter à aprovação do diretor a escala de_, férias do
:pess9al que lhes fôr subordinado, bem como as alterações subseqüentes;
XI - aplicar penas disciplinares, inclusive a de· suspensão até 15 dias,
aos seus subordinados, e propor ao diretor a aplicação de penalidade que escape à sua alçada;
XII .trabalho.

velar pela disciplina e manutenção do silêncio nos recintos de

Art. 18 .,

Ao secretário do diretor compete:.

I - atende1 às pessoas que desejarem comunicar-se com a diretor encaminhando-as ou dando a êste conhecimento do aSsunto a tratar;
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II -

UI -

representar o diretor quando para isto fôr designado;
redigir a correspondência pessoal do diretor.

Art. 19. Aos dem8.is servidores, sem funçõ~s especificadas neste Regimento, incumbe executar os trabdhos que lhes forem determinados pelos se~s
superiores imediatos.
CAPÍTULO

V

DA LOTAÇÃO

Art. 20.

O S.A.M. terá a lots.ção c.provs.da em decreto.

Parágrafo Único. Além dos funcionários ccmtantes da lotação, o S.A.M.
poderá ter pessoal extranumeráúo.

CAPÍTULO

VI

DO HOR.\RIO

Art. 21. O horário normal de trnb::::lho será fixado pelo diretor, respeitado o número de horas semana1s ou me::tsais estabelecido para o Serviço
Público Civil.
Art. 22. O ho>ário do pessoal designado p2ra serviço externo será 'esta~
belecido de-' acôrdo coro as exigências dos trabalhos, observado o mínimo de
horas semanais ou mensais estaJ-Jeleddo para o Serviço Público Civil, sendo
a freqüência apurada por meio de boletins diários de produção
Art, 23. O diretor não fica sujeito a ponto, devendo, porém, observar
o horário fixado.

CAPÍTULO

yn

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 24. Serão substituídos, automàticarnente, em suas faltas e
dimentos ev2ntuais, até 30 dias:

impe~

I - o diretor por um dos chefes de Seção, conforme indicação sua ao
Ministro de Estado e designação feita por êste;
II - o s chefes de Seção do A.P., do P.A. e do H.C. por servidores
designados pelo diretor.
Parágrafo Único. Haverá, semnre, servidotfõ>.<:.
para as subs-::ituições de que trata ê~te artigo.

CAPÍTULO

previamente

designados

VIl!

DISPOSlÇÕES GERAIS

Art. 25, Mediante "Instruções de ·serviço" do
çÕ'es poderão desdobra>-se em turmas.

respectivo~

chefe, as Se-

Art, 26, Nenhum servidor poderá fazer publicações e conferências ou
dar e~trevistas sôbre assuntos que se relacionem com a organização e as ati-vidades do S. A. M., sem autorização escrita do diretor.
Rio de Janeiro, 11 de seiembi-o de 1944. -Alexandre .Marcon-des Filho.
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DECRETO N.O 16.576- DE 12

DE SETEMBRO DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista da
Administração do Edifício da Fazenda, do Ministério da Fazenda
O Preside'nte da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art.

1.°

Flca criada, na Tabela Numérica Ord,inária de ExtranumeM
da Administração do Edifício da Fazenda, do Ministério da
Fazenda, e série funcional de Inspetor, com de.z funções, sen9-o quatí-o rerário-mens~'ista

ferência XII, três referência XIII e três referência XIV.
Art. 2.0 A despesa com a execuç~o do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos cruzeiros), cor-

rerá à conta do crédito suplementar aberto pelo Decreto-lei n. 0 6. 898, de
25 de setembro de 1944.

Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1944, 123.0
56.0 ,da República.

da Independência e

GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. '-' 16.577 -

DE 12 DE SETEMBRO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto de B~ologia Animal do Ministério da Agricultura, e dá outras providências.
O Presidente da República, usaondo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação c.mexâ!, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto de Biologia
Aniuwl, do Dep;;;:rtamento Nacional da Produção Animal, do Ministério da
Agricul.tura.
Art. 2. 0 A despesa com a execução do dispôsto neste Decreto, na importância de Cr$ 166.800,00 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos cruzeiros),
correrá à conta do crédito especial aberto .pelo Decreto-lei n. 0 6.868, de 12
de setembro de 1~44.
~~... rt.

3.0 Êste Decreto entrará

em

vigor na data de. sua publicã!Ção.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da, República.
GETULIO VARGAS.

APolonio Sa11es.
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MIN:B:§T:f:R!O DA AGRICULTURA.

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO ANLMAL
Instituto de Biologla Animnl

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
de
funç5es

Séries funcionais

a)

ESTAÇÃO

Referência

EXPERIMENTAL

Tabela

EM

DEODORO:

Veterinário

1
2
2

Auxiliar de Veterinário
1

2
3
3

4

.. ·...........·................... .
............................ ·.....
Auxiliar de Escritório

1

Servente
1

---------=.============d=====~====
DECRETO N. 0 16.578-

DE

12

DE SETE:MBRO DE

1944

Aprova o Regimento do Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial

O Presidente da República, us::mdo da atribuição que lhe confere o
art.. 74, letra 2, dG~ Constituição e de a:côrdo -com o art. 4.0 do Decreto-lei
0
n. 5. 982, de 10 de novembro de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o ,Reiimento do Conselho ·Na.cional· de Política,
Industrial e Comercial (C.N.P.I.C.), assinado pelo Ministro de Estado do
Trs.<balho, Indústria e Comércio e que acompanha o presente Decreto.

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2. 0 Êste Decreto entr:;.<rá em vigor na data de sua publicação, revo~
gadas as disposiçõeS em contrário.
Rio de Janeirc, 12 de setembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS •

.A.Jexandre Marcondes Filb.o.

REGIMENTO DO CONSEI.!IO NACIONAL m: POLíTICA INDUSTRIAL
.
E COiviERCIAJ.,
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art, 1.
O Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial
(C.N.P.I.C.), criado pelo Decreto-lei n. 0 5.982, de 10 de novembro de
1943, tem por finalidade fixar a políticél il~dustrial e comercial do país em
função das suas necessidades e possibilidades, e exercerá suas atribuições
de acôrdo com o presente regimento e com as instruções supletivas que
forem baix::>.das pelo Minü:tro de Estado do Trabalho, Indústria e Comércio.
0

CAPÍTULO !I
DA

ORGANIZAÇÃO E

COMPETÊNCIA

Art. 2.0 O Conselho funcionará sob a presidência do Ministro de Es4
tado do Trabalho, Indústria e Comércio e terá a seguinte composição:
a) dois representantes do comércio e dois representt!ntes da indústria,
indicados pelas respectivas entidades de terceiro grau;
h) um representante de cada , um dos Ministérios a que se refere o
Decreto-lei n. 0 5. 982, de 10 de novembro de 1943, indicados palas titulares d2.s respectivas pastas;
c) cinco especinlistas ·em ciências políticas e soc:iais.
§ 1.6 Os membros do Conselho
República e tomarão posse perante o
dústria e Comércio . Ao mandato de
vante ao p·aís, corresponderá o prêmio

serão' nomeados pelo Presidente da
Ministro de' Estado do Trabalho, InConselheiro, considerado servico relede Cr$ l,CO por ano.
-

§ 2.0 O mandato de Conselheiro terá a duração de dois anos, podendo
ser renovado .

Art. 3.° Compete ao Conselho estudar, planejar e indicar:
a)

medidas de adaptação da economia brasileira decorrente da guerra

às condições necessârio.s à implantação da paz;
b) medidas necessárias ao fomer:.to das atividades industriais e. comerciais da pais;
c) providências necessárias à defesa das atividades existentes, bem como
à formação de novas especialmente de produt,:;ão de matérias primas essenciais;
d) providências concernentes à fundação e funcionamento de indústria de
base, visando os interêsses da defesa ou da economia nacional, em função
das possibilidades naturais, sua localização, facilidades de transportes ou proximidade dos centros de consumo, problemas migratórios e imigratórios ou
de desemprêgo;
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e) medidas de organização do interd.mbio entre as várias zonas eco·
nômic:as do país;
f) medidas de emulação ou escl~recimento que n:.elhorem e prestigiem as atividades econômicas brasileiras, propondo, ainda, os meios coercitivos capazes de_ 8vitar a Íraude ou a concor>ência desleal;
g) medidas que proporcionem real e eficiente cclaboração das entidade~
sindicais de qualquer grau nas atividades comerciais e industriais;
h) regr<:>s de consplidaçã,o das normas de· política industrial e comercial,
visando o fortalecimento econômico do Brasil, a elevação do padrão geral
de vida e o inte1:câmbio com as demais nações,.

CAPÍTULO III
DAS ~EUNIÕES

Art. 4.0 As reuniõ8s do Conselho serão· ordinárias· cu extrao:rdinári.as e
co11starão de uma sessão única ou de sessões consecutivas, qu:1r:do o extgtr a
ordem do dia. Haverá todos os meses .uma reunião ordinária que se iniciará
em dia p:r0viamente fixado pelo Preúdente.
§ · 1. 0 Nas sernam~s em que não houver reunião ordinária ou e"i:raordinária previamente comroc2da, o Presidente poderá reunir ein colnissão ge>"al
os Conselheiros que se encontrem na Capital Federal, a fim de lhes submeter qualquer assunto de u>gênci:J para a decisão do qual não seja conve·
niente aguardar a próxima reunião.
§ 2.0 De tais reuniões os Conselheiros ausentes serão a.vis2.dos com a
possível antecedência,
Art. 5.0

Ú

Conselho deliberará reunido numa só Camara e votará com

a Presença de, pelo menos, sete Conselheiros.
Art. 6. 0 As deliberações Serão tomadp.s por maiorif! absoluta de votos
dos Conselheiros presentes à sessão, cabendo ·ao Presidente o voto de qualidade.
Art. 7.0 Não havendo número legal para a votação, mas estando presentes cinco Conselheiros, entre os quais o President::! ou seu substituto, será
lido o expediente e discutida ·e ~votada a ata da sessãD anterior.
A!·t. 8.0 As sessões do Conselho serão divididas em três partes: a pri'n:.eira dedicada à leitura e aprovaç2.o da ata ou atas da sessão ou sessões
anteriores; a segunda R leitum do expediente da Secretaria e à opresentação, pelos Cons:elheiros, de moções, rcquerimntos, indicações , cu ·comunica..
ções; a terceira à ordem do dia.
§ 1.0 Antes de encerrada a discussão, qualquer dos Conselheiros poderá
pedir ao Presidente adiamento da mesma e vista do processo em exame.
§ 2.0 Poderá o Presidente, por iniciativa própda, determinar o adiamento de discussão.
§ 3.0 Na fase da discussão, os Conselheiro~ pode1·ão apresentar, por
escrito, emendas, zub.eme:wdas e substitutivos aos projetos de :resoluç8.o.

Art. 9.0 O Presidente, de acôrdo com o plenário, poderá dispensar a
leitura das atas das sessões, cons:ideoando-as E.provadas.
Art. 10, As votações pa:ra cada matéria se iniciam pela votação do projeto de resolução, salvo n2quilo a que se referirem as emendns e sub-emendas.
Aprovado o projeto de resolução, votam-se, prir.:1ein:!mente, as emendas, e, depois,
as sub-emendas. Se estas forem aprovarias, será considerado aprovsdo o· projeto de resolução modifisado por elas; se fo>eni recusadas estará o projeto
aprovado na sua reclação~rimitiva. Se, de início, o projeto de resolução não
fôr aceito, votam-se os substitutivos na ordem cronológica em que chegarem
à mesa.
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Art. 11. A vot<?.ção, por parte, poderá s8r determinada pelo Presidente
ou a requerimento de qualquer Conselheiro.
Art. 12. A interrupção de um discurso por meio de apartE só será' permitida mediante prévio consentimento do orador.
Art. 13. Haverá, na me.sa. um livro destinado a feccber a assinatura
dos Conselheiros que :::c:nparecere:m à se<>sâo.
CAPÍTULO

IV

00 PRESIDENTE

Art. 14. O Presidente do Conselho exercerá suas fUnções COéldjuvado
por um Secretário Administrativo, ao qual por exigência do serviço poderá
delegar funções de sua competência.
Art. 15.

Compete ao Presidente do Conselho:

a) presidir às sessões e dirigir os trabalhos resolvendo as questões de
~rdem;

b) anunciar, nas sessões, o que se tenha a discutir e votar;
'c) proclamar o resultz.do de.s votações;

d) tomar parte t:J.as discussões, exe.rceri'do, ainda, o voto de qualidade;

-e)' justificar· as

fa~tas

de comparecimento dos Conselheiros;

f) designar relatores e comissões especiais, fixando-lhes prazo para apre~

sentação de ,pareceres;
g) organizar, com a rwces:::ád.a antecedência, a ordem do dia das sessões;
12) cumprir e fazer cumprir o presente Regimento;
i) despachar pessoalmente &s matérias que não dependam de voto do
plenário;
j) apresentar anualmente ao Presidente da República o relatório dos trabalhos do Conselho;
1) providenciar quanto à aplicaç5.o de sanções cabíveis ·nos casos de transgressão de resoluções do Conselho aprovadas pelo Presidente da República;
m) .autorizar as despesas do Conselho;
n) requisitar passagens em qualquer meio de transporte para os membros
do Conselho e pessoal da Secret8.ria quando em objeto de serviço;
o) tomar as providências necessárias ao funcion2.mento do üonselho;
p) expedir instruçõ_es regulando o funcionamento das comissões especiais
que designar;
q) assinar, com o ,Secretário, as atas das sessões;
r) fixar o "quantum" das gratificações dos funcionários.
Art. 16. O Presidente designará, anualmente, o Co:Ose1heiro que o deva
substituir em suas faltas e impedimentos.

CAPÍTULO
DOS

Art. 17.

V

CONSELHEIROS

São deveres e prerrogativas dos membros do Conselho:

a) sindicar individualmente das atividades econôÍnicas do país e manterse informado do seu curso;
b) viajar no desempenho de suas funções pelo. território nacional, gozando
das vantagens concedidas aos funcionários públicos feOerais em servico;
c) requisitar àas repartições públicas federais,"' estaduzis ou ~unicipais
e às autarquias, nos têrmos do § 2.0 do art. 18, qu_aisquer informações ou dados que julguem úteis ao desemp,enho de sua função;
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d) Hlpresentar ao Presidente do Çonselho sôbre tôda prática nociva à
economia brasileira ou ccntária às leis e regulamentos em vigor, que chegue
ao seu conhecimento.
Parágrafo único. O não comparecimento de um Conselheiro a seis sessões consecutivas, ou a doze durante o ano, sem causa j;ustificãda, importa
em renúncia, que será comunic2.d2 ao Presidente da República para o expediente de exoneração.

CAPÍTULO

VI

DA ORDEM DOS TRABALHbS

Art. 18. O Conselho deliberará sôbre -matéria a êle submetida pelo
Presidente da República e pelo Ministro de Estado do Trabalho, Indústria e
Comércio ou sôbre matéria de sua própria iniciativa. Nos dois primeiros casos o PresideTite do Conselho desigm~rá um relator ou uma CoU::issão especial,
antes mesmo de incluir a matéria· na ordem do dia. No terceiro caso, a deli1
beração do Conselho será provocada por indicação fundamentada apresentada
por um ou mais Conselheiros, cabendo ao Conselho votar, preliminarmente, se
a indicação deve cu não ser obje-to de deliberação; no caso afirmativo, o esR
tudo' da matéria será confiado a um relator ou corniss5o especig.l, designados
pelo Presidente.
§ 1.0 Na· hipótese de ser designada comissão especial, deverá esta, tôdas
as vêzes qhe forem necessárias, reunir-se por iniciativa do primeiro dos Conselheiros nomeados, c_abendo a bter a escolha do relator.
§ 2. 0 QualQuer diligência jtllg<!da necessária à elucidação dos assuntos
tratados nos proce13sos poderá ser requerida ao Presidente pelos relatores ou
comissões especiais·.

CAPÍTULO VII
DOS PARECEBES.E RESOLUÇÕES

Art. 19. Os pareceres das comissões especiais ou de relatores deverão
ser acompe.nhadas de um projeto de resolução em que se consubstanciem
as conclusões daqueles.
Parágrafo único. Os pareceres serão encaminhados à Secretaria par.a
execução do expediente necessário.
Art. 20. Votado o projeto de resolução, será lavrada a ',resolução definitiva de acôrdo com o vencido em plenário.
A:rt. 21. As resoluções do Conselho, Cruando a matéria nelas versada
assim o extgtr, serão submetidas à aprovação do Presidente da RepúblicB
por intermédio do Ministro de Estado do Trabalho, Indústria e Comércio.

CAPÍTULO Vlll
DA

Sl':CRETARIA

Art. 22. Terá o Conselho uma Secretaria, dirigida por um Secretário
de livre escolha do Ministro de Estado do Trabalho, Indústria e Comércio,
que compreend0rá uma Seção Administrativa e uma Seção Técnica.
Parágrafc único. À Seção Administrativa ficam atribuídos os serviços
relacionados com o funcionamento do Conselho; à Técnica, a instrução dos
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processos que devam sc:.r distdbuídos e o levantamento e organização de
um completo documentário, bem como estudos básicos e sistemáticos dos
problemas ecónômicos do pab, em função dos objetivos cl.o Conselho.

Art. 23 . Compete ao Secretário:
a) secretsrisr as sessões do Conselho e redigir e assinar as atas res~
pectivas;
b) !0~·, rw.::> ses:õÕn!', :oJ. mat&ri8 do expedicn:e;
c) dirigir, odentar e fiscalizar os trabalhos da Secretaria, de acôrdo
co::-n o Regi::-:1ehto E> as i~struç6es do Pr·esidente;
d) providei:lciar os . pedidos de info:·maçôcs <:<presantadcs peles Canse~
lhel<os e designar, qU:it:do neçessál"io, secretários p3ra os trabalhos das comissÕr!s especiais;
e) distribuir aos Conselhei:ros, com a devida antecedência, cópias de
indicaçõ.::s, pa:-eceres e projetos de resolução relativos a piocessos a serem
incluídos em ordem do dia;
f) sugHir so P:rcs!dente as medidas que julgar necessárias ao desenvolvi.m.entc c!os trabalho3 da Secretal"ia;
g) pmvidend.<Jx as publicações necessárias.
Parágrafo únic8. O Secretário não temerá parte nos debates em ple~
nano. Toda,.rb poderá, durante as sezsões, p:restar os esclarecimentos que
entender necessários.
Art. 24. O qnad!"o do pesso'al da Secretaria será constituído por ser~
vidores requisitados, com autor-ização do Pmsidente da República, de outras
repartições ou autarquias e extr2nurilerárlos admitidos na fórma da legislação
em vigor.

CAPíTULO
DISPOSIÇÕES

IX
GERli.IS

A:rt. 25. O P:resid.ente do Cons:?lho poderá convocar qualquer especialista d~ no'~Óri~l cor:1.petência em u.ssunto submetido à deliberação do Conselho,
para tcmar parte na discussão em pler..ário ou em reunião de comissões es~
pedais.
A.rt. 26. A ju'izo do Presidente, poderão ser incluídos em ordem do dia,
independentemente de informacão da Secretaria ou parecer, os processos cuja
soluÇão fôr considerada urgent;.
Art. 27. Poderá o P<esidente avocar o estudo de qualquer processo e
diligê:1cias esclarecedoras.,

dete~·minar

Art. 28. As atas das sessões do Conselho serão redigidas da acôrdo com
as notas taquigdl.ficas colhidas as quais, arquivadas na Secretaria, ficarão à
disposição dos Consélheiros, devendo ser publicadas, em resumo, no Diário
Oficial.

Art. 29. O Conselho não é órgão de consulta de particulares. Todavia,
a juízo do Presidente, poderá a Secretaria indicar aos interessados as fontes
oficiais a que ~e devam dirigir, ou, mesmo, prestar os informes de que dispuser,
caso não prefir~ o Presidente submeter a matéria à delib~ração do· plenário.
Art. 30. Os casos omissos, bem corr.o as dúvidas que se suscitarem na
i.nterpret8ção déste Regimento, se1·ã.o decididos pelo Ministro de Estado do
Trabalho, Indústria e Comércio.
'
l"<.io de Janeiro, 12 de set~mbro de 1944. ~ P..Jexandre Marcondes Filho,
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DECRETO N. 0 16. 579 -

DE

12

DE SETEMBRO DE

1944

Suprime car(io extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrrnos do artigo 1.0, alínea n, do De_creto-lei n.0 • 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.'~ Fica suprinüdo 1 cargo de Guarda-mor, padrão 20, do Quadro
Suplementar do Ministério da Fszenda, vago em virtude da aposentadoria de
José Maúa ele Jesus, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogàm-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 19LIA, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 .16.580-

DE

13 DE SETEMBRO DE 1944

Dá nOva redação ao art. 1.0 do Decreto n.O 16.318, de 9 de agósto de 1944
O Presidente ç.a RePública, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, alínea a, da Constituição e atendendo e.o que requereu a Companhia
Luz e Fôrça de Bom Retiro, _Sociedade Anônima, decreta:
Art. 1.0 O art. 1.0 do Decreto n. 0 16.318, de 9 de agôsto de 1944,
que outorgou autorização para funcionar como emprêsa de energia hidráulica
à Cor:Ç~.panhia Luz e Fôrça de Bom Eeti:ro, Sociedade Anônima, passa a ter a
seguinte redação:
Art. 1.0 E' concedida à Companhia Luz e Fôrça de Bom Retiro, Sociedade Anônima, com sede no distrito de Bom Retiro, muniR
dpio de Cambuí, Estado de Minas Gernis, a autorização pma. funR
cionar de que trata o Decreto-lei n. 0 938, de 8 de dezembro de
1938, ficando a mesma obrigada a satisfazer integ;·almente as exigências do Código de Águas (Decreto n.O 24.6J(3, de 10 de julho de
1934), seus regulamentos e leis subsequentes, sob pena de revogação dêste Decreto.
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na da'w. da sua publicação,
revogadz.s as disposições em contrário.
Rio de Janeiro) 13 de o;ete'mbro de í944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.·
GETULIO VARGAS.

Apolorio ·salles.
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DECRETO N. 0 16.581-DE 13 DE SETEM:CRO DE 1944
Renova o Decref:o n.0 9. 64Ó de 11 de junho de 1942
O Preside-q.te da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74.
letra a~ da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica renovada a auto.-izacão concedida ao cidadão brasileiro
Eurípedes Chaves de IIIIelo pelo decreto~ número nove mil seiscentos e quarenta (9.640) de onze (11) de junho de mil novecentos e :tuarenta e dois
( 1942). para pesquisar magnesita e o:::ssociados no lugar denominado Sítio Santarém no distrito d<e Or6s município de Icó, do Estado do Ceará, numa
área de duzentos hectares (200 ha), delimitada por um retâng-ulo tendo um
vértice à distância, de oitocentos " clez me:roS" (810 m) no rumo inagnético sessenta e qu2.tro graus trinta minuto)', sudeste (64°30' SE) do. encontro esquerdo
da barragem de alvenaria existente no Riacho Livramento e os lados que
partem dêsse vértice os seguintl2& comprimentos e rumos magnéticos: dois
mil metrOs (2.000 m), quinze gr,am: nordeste (15° NE); mil metros (1.000 m),
setenta e cinco graus sudeste (75° SE).

Art. 2.0

Esta autorização é outorgada nos têrnios estabelecidos no Código

de Minas.
~rt. 3.0 O título dà autorização de pesquisa, que será uma via aut&ntica
dêste decreto, pagará~ taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis~
tério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de J aneito, 13 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.582

~DE

13 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza a emprêsa. de mineração Companllia Brasileira de Aços Finos. S .A. a
lavrar ·jazida de minério de ·ierro no município de ]oÍnvile, do Estado de
Santa Catarina.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74.
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1. 935, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fic:a autorizada a r;mprêsa óe minere.ção Companhia Brasileira
de Aços Finos S. A. a lavrar jazióa de minér~o de ferro em terrenos situados
no imóvel denominado Domínio L'ona Francisca, no. distrito e município de
Joinvile, do Estado de· Santa Catarina, numa área de c~nto c vinte e três
hectares e trinta e dois ares ( 123,32 ha). definida por um polígono que tem
um vértice situado à distância ·de mii setecentos e trinta e quatro metros e
oitenta centímetros ( 1. 73.4,80 m) com orienhtção sessenta e nove graus tl,"inta
e nove minutos noroeste (69°39' NW) do marco quilométrkc- cinqüenta e
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seis (56) da linha de São Francisco, da Rêde de Viação Parauá-Santa 'Catarina e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes compnn:.el'.tos e orientações: duzentos e quarenta metros (240 m), cinqüenta e cinco graus noroeste ( 55° NW); trezentos e sessenta metros ( 360 m), oitentt. e um graus
noroeste (81 ° NW); dois mil e quatorze m8tros e oi tente centíme~r0s
(2.014,30 m), nove graus trinta '~ três minutos sudoeste (9°'-33' SW): seiscentos e quarenta metros e novenh1 centímetros ( 64-0,90 m), dnqü~nta e quatr~
graus e quarenta rilinutos sudeste (54° 40' SE); dois mil cento e noventa e
quatro metros e quarenta centímetros (2. 194,40 m), nove· graus e trinta e
três minutos nordeste (9° 33' NE). Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágraf0 único do art. 28 do Cód.igo de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, aléro das seguintes e de outras comtantes d;)
mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Art., 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, us túbutos qUe forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do dfsposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionári.o da autorização não cumprir qualquer das
cbrigaçÕ.<:!s que lh2 incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou
nula,' na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas. '
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão suj:-::itas as servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, v. a forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producão l\tih1eral e gozará dos favores discriminados -?'::1
art. 71 do mesmo Código~
Art. 6.0 A autorizsção de l2vra terá por títuló êste decreto, que :;e;:á
transcrito no livro próprio da Divlsãc de Forr{ento da Produção Minen1 do
Ministédo da Agricultura, após o pagamento da taxa de dois mil quntro-::entos
e setenta cruzeiros (Cr$ 2. 4 70,00) .
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de seteffibro de 1944, 123.0 .da !!"!dependência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS

Ap'olonio Salles.

DECRETO N. 0 16.583

-DE

13

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Fr<J.ncisco Gonzaga 'Galvâo a pesqw:sar minério de
ouro no município de Ita1·etama., do E:stE:do do Rio Grar.de do NOrte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art 74
letra a, da Coustituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Mi.nns), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cids.dão brasileiro Francisco Gonzaga Galvão
e pesquisar minério de curo numa área de cento e oitenta hectc~re~ ( 180 ha),
situada no lugaÍ" denominado Barra do Girau, distrito e municípw de Itaretarna
do Estado do Rio ·Grande do Norte, área essa delimitada p01 um retângulo
que tem um vértice a quinhentos metros (500 m), rumo magnético seis graus
noroeste (6<? NW) da confluência do riacho da Chica no rio do Bonfim e
cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
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magnéticos: mil e quinhentos metros (1.500 m), sessenta e sete graus nordeste (67° NE); mil e duzentos metros (1.200 m), vinte e três graus sudeste
(23° SE).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O titulo da autorizacão de pesquisa, que se:rá uma via autên~iCa
dêste decreto, pagará a taxa de mil e 'Jitocentos cruzeiros (Cr$ 1.800,00) e
será tnmscrito no livro próprio d:e. Divisão de Fomento da Produção Mineral
do MiniStério da -Agricultu;a.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da RepÚbli :~t
GETULIO VARGAS

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N.0 16. 584 ·-DE 13

DE SETEMBRO DE

1944

AUtoriza o cidadão brasileiro Fausto NaS<'jmen!o Bittencourt a pesquisar limonita e associados no município de Cêno Azul, do Estado do P<!raná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1,° Fica 2utorizado o cidadão brasileiro Fausto N-3.sdmento Bitte!1court a pesquisar limonita e associados numa área de duzentos e vinte
e cincO hectares ( 225 ha), situDda no lugar denominado Sa!lta Cruz, distrito de Votuverava do município de Cêrro Azu1, do Estado do Paraná e
delimitada por um quadrado de mil e quinhentos metros (1.500 m) de lado
tendo um vértice a trezentos e cinqüenta metros (350 m) rumo cinqüenta
graus noroeste (50° NW) rr..agnético. do canto extremo norte de~ casa de Fran·
cisco de Lara e os lados que partem dêsse vértice com rumos norte (N) e oeste
(W) magnéticos.
Art. 2.0
de Minas.

Esta 8Utorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será um2 via autêntica
decreto, pagará a taxa ,de dois mil duzentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
2. 250.00) e será transcrito no 1ivro próprio da Divisão de Fomento da Pro·
dução Mineral do Ministério da Agricultura.

dêst~

Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro,- 13 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da

Repúbiic~:.

GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 16.585

~DE

543

13 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Freire de Alencar a pesquisa.•_ diamantes e
carbonados no município de Marnbá, do Estado· do Pará
O Presidente da República, usando da D.tribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-l.<d n. 0 1. 985, de 29 de j2.neiro
-de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Frei<·e de Alencar
a pesquisar diamantes e carbonados nUma área dc,duzentos e trinta e quatro
hectares, oitenta e sete ares e cinqüenta. centiares (234,8750 h&.). situada no
distrito de J acundá, município de 1\l!arabá, do Estado do Pará, área essa delimitada por urna_ faixa ao longo c~o Canal do Urubu Grande, com duzentos e
cinqüenta metros (250 m) de largura, sendo ce:t.1to e vinte 2 cinco metros
( 125 m) para cada lado do eixo médio que é uma linha poligo·na: com um vértice a dois mil e setecentos metros (2. 700 m), no rumo magnético de dez
graus e cinqüenta minutos sndoeste (10°50' SW) do extremo sul (S) do bar-racão sede do castsnhat Altamira, de propriedade do Estado do Pará e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguinte-s comprimentos e rumos magr<.éticoo::
dois mil cento e vinte e cinco metros (2.125 m), qus.torze graus sudoeste
(14° SW); oitocentos e vinte e cinco rnetros (825 m), trintB graus e quarenta e· cinco minutos sudoeste (30°45' SW); dois mil setecentos e cinqüenta metros (2. 750 m), dezoito graus e dez minutos sudo€s1:e ( 18°10' SW):
dois mil e cem metros (2. 100 m), trinta e qn2.tro graus 0 trinta minutos sudeste (34°30' SE); novecentos e vinte e cinco metros (925 m) vinte e oito
graus sUdoeste (28° SW); seiscento~ e setenta metros (670 m), dezoito graus
e trinta minutos sudeste ( 18°30' SE), respectivamente.
Art. 2.0 E~ta autorização 4 outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O títulb da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil trezentos e cinqüenta .::ruzeiros (Cr$
2. 350 100) e será trans-crito no livro Próprio da Divi!lão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.586 ~DE 13

DE SETEMBRO DE 194~·

Autoriza o cidadão b~·asileiro José Bernardino d'Oliveira a pesqllisar bauxita,
cianita e nssociados no município de F:;:ancis:::o Sales, do Estado· de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da f\tribuição ·que lhe contere o art. 74
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janei<o
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Bernardino d'Olivcira
a pesquisar bauxita, cianita e a~sOcia-dos num8 ·área de cGnto e quarent::~ e
quatro hectares ( 144 ha), situ:õ!da n~s Fazendas Pinheiro, Córrego Fundo e Cór-
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rego da Areia, distrito de Carrancas, município de Francis'co So.Ies, do Estado
de Minas Gerais e delimit:::da por um retângulo tendo um vértice a duzentos a
cinqüenta metros (250 m), rumo setenta graus nordeste (70° NE) magnético,
da· confluência dos córregos do Clemente e Pasto do Jumento e os lados que
partem dêsse vértice com mil e oitocentos metros ( 1. 800 m) e rumo sessenta
e dois graus sudeste (62° SE) magnético, oitocentos metros e rumo vinte e
oito graus sudoeste (28° SW) magnético.
Art'. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmus estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorizdção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil quah·ocentos e quarenta cr~~eiro~ ( Cr,$
1.440,00) e será transcrito no livro pr6prio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeüo, 13 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.587

~DE

13 DE SETEMBRO DE 1944

.Autoriza o cidadão brasileiro José de Almeida JJorc§m a pesqwsar quartzo e
associados, no município de Bccaiuva, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituiç_ão e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica auto'rize.do o cidadão brasileiro José de Almeida Borém
a pesquisar quartzo e associados numa área de quarenta e nove hectares (49 ha)
situadn no lugar denominado Lavra Rica, distrito de Vargem 'Mimosa, município de Bocaiuva, do Esta·do de Minas Ge<ais, área essa delimitada por um
quadrado com sete-centos metros ( 700 m) de lado que <tem um vértice a seiscentos e oitenta metros (680 m) no rumo magnético setenta e sete graus noroeste (77° NW) do entroncamento das e~tradas Buriti Grande--São Félix e Barreiros-Capim Vermelho e cujos lados, convergentes nesse vértice, têm os rmnoa
magnéticos de oitenta e dois graus sudoeste (82° SW) e oito graus sudeste
( 8° SE) respectivamente.
Art. 2.0 Esta aj.Itorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será um<:~ via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$ 490,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pwdução Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de '1944, 123.0 da Independência e 56.0
ds. República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0

16.588~DE

545

13 DE SETEMBRO_ DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Baumgratz a pesquisar amianto e associadmJ
no município de Lima Duarte~ do Estado de Mity:ts Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 '(Código de Minas'), decreta :

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar Baumgratz a., pesquisar amianto e associados numa área de dois hectares oitenta, e cinco ares e
trinta e nove centiares (2.8539 hB), situada na Fazenda do Tabuão, distrito de
São Domingos da Bocaina, do município de Lima Duarte, do Estado de Minas
Gerais e .deiin'1itada por um paralelogramo tendo um vértice a vinte metros
(20 m), rumo sessenta graus ~ucleste (60° SE), da foz do córrego Taboão
afluente do Ribeirão Rotla Gomes e os lados que partem dêsse vértice com
cento e oitenta metros (180 m), rumo sete graus nordeste (7° NE) e cento
e setenta e cinco metros ( 175 m), rumo cinqüenta e oito graus sudeste
(58° SE).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da e.utorização de pesquisa·, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transCrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção IVIineral do !~Hirás~
tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as· disposições em contrário.
Rlo de Janeiro, 13 de se-tembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da Repúb!ica.
GETULIO VARGAS.
Apolorrio Salles.

DECRETO N.0 16.589 -DE 13 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasile-iro Fábio Salvador Bei a pesquisa< calcáreo e associados no município de São Gabriel, do Estado do Rio Grande do Sul

O Présid.:mte da República, usando da atribuição que lhe confere o art, 74,
letra a, da ConstituiÇão e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de :ryiinas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Fábio Salvador Bei · a pesquisar calcáreo e associados, em terrenos de sua propriedade, situados no local
denominado Figueira, no distrito de Vacacaí, município de São Gabriel, do
Estado do Rio Grande do Sul, numa área de cinqüenta e oito hectares cinqüenta e um ares e cinco centiares (58,5105 ha), delimitada pot um polígono
mistilíneo que te-m um vértice na margem direita da Sangi:t do Ôlho da Água
Ruim a cento, e dezesseis metros <:: quarenta e seis centímetros ( 116,46 m),
no rumo magnético vinte e um graus e quarenta e dois minutos sudoest~
(21°42' SW) da barra do córrego ôlho da Água Ruim, afluente da Sanga _do
mesmo nome, e os lados retilíneos, a partir do ~értice consi-derado, têm os
seguintes comprimentos e rum0s magnéticos: setecentos e trinta metros
(730 m), dezesseis graus trinta minutos St1deste (16°30' SE); duzentos e qua~
renta e cinco metros (245-m), oitenta e três graus e trinta 'minutos sudeste
(83°30' SE); mil tr-ezentos e trinta metros (1.330 m), quatro graus nordeste
Cal. de Leis- Yol. VI
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(4° NE); trezentos e quarenta metros (340 m), e sessenta graus e trinta
minutos noroeste (60°30' NW); o último lado é a mai'gerq direita da Sanga
do ôlho da Água Ruim no trecho compreendido ent:e a extremidade do último

lado retilíneo descrito e o vértice inicial.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.

Art. 3.0 O título da autorizaçâo de pesquisa, que será uma· viç autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e noventa cruzeiros (Cr$ 590,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art, 4·. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio. de Janeiro, 13 de setembro de 1944, 123.0 ·da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS

Apo!onio ·Salles.

DECRETO N. 0 16.590 ~DE 13 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cid8.dão. brasileim Rafael ]ório Sobrinho a lavrar jazida de águas
marinhas e associados nos municípios de Conselheiro Pena, do Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 1 art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decrete-lei n.o 1. 985, de 29 de janeuo
de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão braSileiro. Rafael JÓrio Sobrfiiho a
lavrar jazida de águas marinhas, e associados em terrenos devolutas situados
no lugar denomit!ado Alvarenguínha, no distrito de Alvarenga, município de
Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares
e cinco ares (50.05 ha), de!imítad~ por retângulo que tem um véúice à distância de cénto e noventa metros· (199 m),_ com orientação magnética vinte
e cinco graus sudeste (25° SE) da confluência do primei"ro e segundo braços
do córrego Alvarenguinha, nas proximidades da casa de Aristóteles Marques
e os lados, ·divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: setecentos e quinze metros (715 m)' oitenta e quatro graus
nordeste (84° NE); e. setecentos metros ( 700 m), seis graus suÇleste ( 6° SE) .
Esta autoriZação é. outorgada mediante as condições constantes- do parágrafo
único do art. 28 do Código .de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não ,exprGssamente
mencionadas neste decreto .
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado "' recolher aos
cofres. públicos, na forma da lei os tributos que forem devido~ à União, ao
Estado e ao Município, em cumprirüento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessiOnário da autorização não c.umprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a e.utorização de lavra será de"cla.rada caduca ou
nula, na forma dos arts. 3 7 e 38 do Código de Minas
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subASolo pa1·a os fins da lavra, na form-a dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 Q concessionário da autorização será fiscalizado pélo Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código~.
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Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que sed,'
transcrito no livw própri,;; ~a Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil e vinte cruzeiros
(Cc$ 1.020,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
·Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúblioa.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N.O 16.591 ~DE 13

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Hélio Vieira Braz a peSquisar mica 'e associados iw
município de I taperuna, do Estado do Rio de ] aneiro

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Cvnstituiç.ão e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29 de janei!'o
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica s.utorizado o cidadão brasileiro Hélio Vieira Braz a pesquisar mica e associados em terrenos da· Fazenda Boa Vista, no distrito de
Porciúncula, município de Itaperuna, do' Estado do Rio de Janeiro, numa
área de quarent3 e um hectares, vinte e seis ares e vinte e seis centiares
( 41,2626 ha), delimitada por um paralelogramo tendo um vértice no centro da
ponte sôbre o córrego Boa ~ista na estrada de rodagem da fazenda Boa Vista
para Pmciúncula e os lados que partem dêsse vértice os seguintes compri·mentos e rumos magnéticos: seisC'entos e cinqüenta e seis metros (656 m), oitenta e cinco ·graus e quarenta e cinco minutos sudeste (85°45' SE); Setecentos e cinqüenta metros ( 750 m), trinta e sete graus e quinze minutos sudoeste (37°15' SW).
Art. 2.0 Esta autórizs.ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no CódigÓ
de Minas.·
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma Via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos 'e vinte cruzeiros (Cr$ 420,00)
e 'será tr'anscrito no livro_ próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da AgricÚltura.
/
Art. 4.0 ReVogam-se as disposiçõ~s em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúblic;a.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.592- DE 13

DE SETEMBRO DE

1944 .

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio A. Oliveira a pesquisar talco e associados
no municíPio de Francisco Sales, do Estado de Mina·s Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.'985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio A. Oliveira a pesquisar talco e associadós numa área de cinco hectares (5 ha), situada na Fa-
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zenda do Engenho, distrito de Carr"aricas. do município de Francisco Sales, do
Estado de Minas Gerais e delimitada por um :retângulo tendo um vértice
a trinta metros (30 m), rumo doze graus noroeste (12° NW) magnética· da
foz do córr,ego Saco da Bomba, afluente do :ribeirão Capivari e os lados que·
partem dêsse vértice com duzentos e cinqüenta metros (25Ç m) e :rumo quarenta graus noroeste ( 40° NW) magnético, duzentos metros' (200 m) e rumO
cinqüenta graus sudoeste (50° SW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outm-gada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da auto:çizf'.ção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decretO, pagará a taxa d8 trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00). e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prodúção Mineral do Ministérió da Agricultura.
Arl. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13· de setembro de 1944, 123.0 da Independêncja e 56.0
da República·
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 593- DE 13 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza- o cidadão br2sileiro Benedito Estanislau a pesqUisar mica e
no tn!J,nicípio de ltaperuna, do Estado do Rio de ]2.neim

assocfad~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do De::reto-hi P.,o 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Benedito Estanislau a pesquisar mica e associados numa área 'de oitÓ hectares, sessenta ares e sessenta
centia:res (8,6060 ha), situada na imóvel denominado Capanema, distrito de
Natividade do Carangola, do município de Itaperuna, do EStado do Rio de Janeiro e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice a cento e oitenta
e um metros (181m), rumo cinqü&nta e seis graus sudeste (56° SE) magnético da coni'luência dos córregos Casa Branca e Capanema e os lados que
partem dêsse vértice com trezentos e trinta e um metros (331 m) e rumo
cinqüenta e nove graus e dez minutos nordeste (59°10' NE), duzentos e noventa e sete metl·os (297 m) e rumo sul (S) magnético.
Art. 2.0
de Minas,

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

fu·t. 3.0 O título da autorizsção de .pesquisa, que se.-â uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezenbs cruzeiros (Cr$ 300,00), e será t>anscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério do Agricultura,

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em cont:rário,

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolor>Jo Sa11es.
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DECRETO N. 0 1J).594

-DE

549

14 DE SETEMBRO DE 19:J4

Suprime cargo exti-nto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto~
lei n.,0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe D da carreira de Dactilógrafo do Quadro Suplementar·· do Ministério da Agricultura, vago em virtude da exoneração de Zilda J...ustosa Bar:roso Quintanilha, devendo a dotação
correspondente -ser lev-ada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente
do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.Q
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles ..

DECRETO N. 0 16.595

~DE

14 DE SETEMBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere· o artigo 74, letra a, da Constituição e nos ~êrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto~
lei n. 0 3. 195; de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1,° Ficam suprimidos três (3) cargos da das"se D da carreira de
Auxiliar· de Ensino do Quadro Suplementar do, Ministério da Agricultura, vagos
em virtude das exoneiações de Dêrmeval Alves Barriga, !rene de Lima Bastos e de Pedro Augusto .de Araújo Góis, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 16.596

~

DE 14 DE SETEMBRO DE 1944

Extirtgue cargo excedente
O Presidente da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. L ° Fica extinto um ( 1) .cargo da classe I da carreira .de Desenhista
do Quadm Permanente do Ministério ds. Agricultura, vago em virtude da
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transferência para outro Ministério, de Ivan Nunes de Sousa Pardo, devendo
, a· dotação cotrespondente ser levoda a crédito da Conta Corrente do mesmo
Qua,dro do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições .em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.'-'
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 597 -

DE

14

DE SETEMBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos três (3) cargos da classe B da carreira de
Observador Meteorológico do Quadro Suplementar do Ministério da Agricul.
tura, vagos eín virtude das aposentadorias de Antônia da Costa Assunçãà, Benedita Gomes e João Lins de AlbUquerque, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do referido
Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGA~.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 16.598 _;_DE 14 DE SETEMBRO DE 1944
Altera ·o al't. 1.0 do Decreto n.0 13. 209, de 19 de agôsto de 1943.
O Presidente da República, usando d& atribuição ·que lhe confere o
2rt. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mina-s), deaeta:
Art. · 1.° Fica alterado o artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número treze
mil duzentos e nove (13.209), de dezenove (19) de agôsto de mil novecentos
e quarenta• e três ( 1943), que passaorá a ter a seguinte redação: "Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos Rebelo Silva a pesquisar cassiterita e asso·
ci_ados numa área de quinhentos ,hectares (500 ha)! situe;.oda no lugar deno'·
minado Mata Virgem, distrito de Cassiterita, ex-Conéeição da Barm, muni·
cípio de· São João del Rei, no Estado de MinS!s Gerais, área> esta deJimitada
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per um retângulo que tem um vértice a mil metros (1.000 m), no rumo
megnético leste (I<:) da~ ponte da rodovia João Pinheiro-Rio do Peixe sôbre
o ribeirão Congo Fino e cujos lados co~correntes- ness-e· vértice a partir do
mesmo, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2.500 m),'norte (N), dois mil metros (2.000 m), oeste (W)".
Art. 2.0 A presente alteração de decreto, não fica sujeita
da taxa, na forma do art. 17 do Código de Minas.

~o

pagaomento

Art. 3.0 O título a que alude o Decreto n. 0 13. 20.9, de 19 de agôsto
de 194·3, 'terá cc-mo seu necessário complemento uma via· autêntica 'dêste Decreto.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrárió.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1944, 123.0 da IndepE:ndência e 56.0
da República.
GETULIO VARÇ>AS.

Apolonio. Salies.

DECRETO N, 0 16.599 -

DE 14 DE SETEMBRO DE 1944

Alte;:a o art. 1.0 do Decreto n. 0 13.210, de 19 de agôsto de 1943
O Presidente da República, usando d:>i atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código. de Mina•s), decreta:

Art. 1.° Fica alterado o artigo primeiro (1. 0 ) do Decreto número trezé
mil duzentos e dez (13.210), de dezenove. (19) de agôsto de mil novecentos
c quarenta e três (1943), que passará a te ra seguinte redação: "Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos Rebelo Silva a pesquisar cassiterita e
associados numa área de quinhentos hectares (500 ha), situada no lugar denominado Mata Virgem; distrito de Cassiterita, ex~Conceição· da Barra e Santa
Rita do Rio Abaixo, muu.icípio de São João del Rei, rio Estado de Minas
Gera1s, área essa de1imitada por um retângulo que tem um vértice a mil
metros (1.000 m), no rumo magnético leste (E) da ponte da rodovia João
Pinheiro-Rio do Peixe sôbre o ribeirão Congo Fino e cujos lados concorrentes
r:esse vértice a partir do mesmo, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2.500 m), norte (N); dois mil
metros (2.000 m), leste (E)".
Art. 2.0 A p1·esente alteração de decreto, não fica stljeita ao pagamento
da t·sxa, na forms• do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3. 0 O título a que alude o Decreto n. 0 13.210, de 19 de agôsto
de 1943, terá ccmo seu necess'ário complemento uma via autêf:!tica dêste Decreto.
A:rt. 4·. 0 Revogam-se as di~posições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1944, 123.0 da Independên.cia e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.600- DE 14 DE SETEMBRO DE 1944

Altera o art. 1.0 do Decreto n. 0 13.211, de 19 de agDsto de 1943
O Presidente da República, usando às.• atribuição que lhe confere o
art. 74, 1etra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1~40 (Código _de Mina-s), decreta:
Art. 1.0 Fica altersdo o artigo primeiro (1. 0 ) do Decreto número treze
mil duzentos e onze (13.211), de -dezenove (19) de a:gôsto de mil novecentos
~ quarenta e três ( 1. 943), que passará a ter a• seguinte redação: "Fica autoriz<.>.do o cid.adão brasileiro Carlos Rebelo Silva a pesquisar cassiterita e
::;..ssociadcs numa área de quinhent-os hectares ( 500 ha), situada no lugar denominado Matá Virgem, distrito de Cassiterita, ex-Conceição da Barra e Santa
Rita do Rio Abaixo, município de São João del Rei, no Estado de Minas
Gemis, área essa delimitada por u-::n retângulo que tem um vértice a dois
mil seiscentos e noventa e cinco metros (2. 695 m), no rumo magnético vinte
e um graus trinte minutos_ nor9este (21° 30'- NW) da ponte da rodovia João
Pmheiw-Rio do Peixe sôbre o ribeirão Canga Fino e cujos lados concorrerttes
neSse vértice, a partir do mesmo, têm os seguintes comprimentos e rumos
mag-nétic'os: mil duzentos e cinqüenta metros ( 1. 250 m), norte (N);
quatro mil metros (4.000 m), leste (E)"Í.
Art. 2.0 A presente alteração de decreto, não fica. sujeita ao pag31mento
da ta-xa, na form:;. do art. 17 do Código de ]\1inas.
Art. 3.0 O título a, que àlude o Decreto n. 0 13.211, àe 19 de agôsto
de 1943\ terá como se·u necessário complemento uma via autêntica dêste De-creto.
Art. 4.0 Re-vogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jan~iro, 14 de .setembro de 1944, 123.0 ds.r Independência e 56. 0
cla República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.601 -

DE 14 DE SETEMBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando d~ atribuição que lhe confere' o
74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 ; alínea n, do
D~eto-!ei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

art.

Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo de Ajudante de Tesoureiro, Padrão F,
da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Rio Grande do Norte,
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazendz.., vago em virtude da exoneração de Fra!tcisco Lima de Vasconcelos, devendó a dotação corresponriente ser 1evad&• a crédito da Conta-Corrente do Quardro Permanente do mesmo
Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1944, 123.0 dGI Independência e 56. 0
da Repúblic::t.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa. ·
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DECR~TO N.0 16.602 ~ DE 15 DE SETEMBRO DE 1944

.!!.prova o regimento do Serviço de Patrimônio da União, do Ministério
da Fazenda
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o regimento do Serviço do Patrimônio da
União (S. P. U. ) que, assinado pelo Ministro da Fazenda, com êste baixa.

Art. 2. 0

Revogam-se .ss disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1944,. 123.0 da Independência e 56.a
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa .

REGIMENTO DO SERVIÇO DO PATRiii!ONIO DA UNIÃO
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art.

1.

0

O

Serviço_ do Patrimônio da União

(S.P.U.), órgão inte·

gt·ante do Ministério da Fazenda, subordinado ao Diretor-Geral da Fazenda

Nacional, tem por finalidade defender, guardar e cobservar o patrimônio
imóvel da União e promover a prosperidade dO mesmo.

CAPíTULO II
DA

Art.- 2.0
I posição:

ORGANIZAÇÃO

O Serviço do Patrimônio da União é constituído de:

Órgão cent1·al ~ supervisor e controlador ~ com a seguinte com-

Divisão de Concessões. Vendas e Aquisições (D.A.);
Divisão de Cad'õlstro ( D . C. ) :
c) Divisão de Ccntrôle Econômico (D.E.);
d) Seção de Administração (S. A. ) .
a)

b)

li ----' Delegacias no Distrito Federal. nos Estados e Territórios - órgãos
executores e subsidiários de órgão central ~ compreendendo as atividades
de Cadastro, Contrato,; e Cob1·ança,
Art. 3 ° O Diretor do Serviço e cada Diretor de Divisão terão um
secretário, escolhido dentre funcionários públicos.
Art. 4.0 As secões _que integram as Divisões terão chefes designados
na forma dêste regi~ento.

Art. 5.0 As Delegacias e a Seção de Administra~ão terão chefes designados na forma dêste regimento.

'
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CAPíTULO III
DA ESTRUTURA E COMPETENCIA DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I

Art. 6. 0

Â

D.A. compete:·

I examinar as' propostas de compras, venda, permuta e cessão de
bens da União, velando pelo cumprimento das disposiç§.es legais que re~
guiam êsses atos;
II ---: fazer a revisão dos processos de concessão de aforamento e sua
transferência, arrenda.uento e aluguel realizados pelas Delegacia·s, com o
fim dé promover a legalidade dos mesmos;
III controlar a restituicão dos imóveis nacionais cedidos aos minis~
têrios e outros órgãos, para u;o de serviços públicos;
IV Orientar as Delegacias quanto aos melhores métodos de trabalho
para obter simplicidade e presteza na coordenação dos serviços e nas suas
relações com o público;
V - · passar à D, C. os processos findos de que tenha resultado encor~
poração ou desencorporação do patrimônio e à D.E. os de que resultem
renda continua.

Art. 7.0

À D .. A. compreende:

Secão de Contratos de Rendimento (8. Ct.);
SeÇão de Aquisições e Alien~ções ( S, Aa.);
Art. 8.0

À S.Ct. compete:

I receber e ex<lminar os processos de concessão de aforamento e sua
transferência, arrendamento e aluguel, realizados pelas Deleg~cias, com o
fim de' verificar a legalidade dos mesmos;
II -- elaborar, no campo de sua competência, instruções que orientem
as Delegadas quanto às normas 'de trabalho a adotar para maior eficiência
de suas atividades.
Art. 9. 0

À S. Aa. compete:

I examinar as propostas. de compra, venda, permuta e cessão de
bens da União, a fim de velar por que tenham observância as disposições
legais que regulam êsses atos;
Il Controlar as restituições dos imóveis nacionais cedidos aos Minis~
térios e outros órgãos, para uso de serviçoS públicos.

SEÇJíO li
Da D. C.
Art. 10.

À D.C. compete:

I indentificar, classificar, catalogar e codificar os bens imóveis da
Uniã9;
II fazer o tombamento dos . próprios nacionais,· organizando um ca~
dastro geral do patrimônio no qual se consignem todos os elementos identifi~
cadores do. bem e os i-espectivos documentos de propriedade;
III - promover a obtenção de informações que possibilitem a permanente
atualização dos registros;
IV - guardar e conservar, racionalmente clasSifiCadas, as plantas dos ter~
renos e edificíos de propriedade da ·união.
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Art. 11.

A D. C.

55ó

comp~·eende:

Seção de Coleta de Dados (S.D.);
Seção de Registros (S. R.. ) ;
Mapoteca (map.).
A,rt. 12.

À ~· D. co1,npete:

I ~ proceder, permanentemente, ao, tombamento do patrimônio privad(}
da União, entendendo-se com 8.s Delegacias de Serviço no Distrito Federal,
nos Estados e· Territórios, Prefeituras Municipais,_ Coletorias Federais e Estaduais e outras fontes donde possa obter informações e elementos para a
identificação dos bens nacionais;
l i - orientar as Delega~ias quanto aos métodos por empregar para a coleta de dados informativos referentes à localização, descrição, preçQ de custo,
valor atual, utilização~ etc.;
III ~ passar à S. R. os resultados das suas investigações para efeito de
regisb·o dos bens identificados.
Art. 13.

À S. R. compete:

I ~ exaíninar e sistematizar os dados colhidos pela S ..D. e os que já
existam no S. P. U.;
II org·anizar pastas individuais para os bens imóveis, com os títulos
de propriedade e fichas descritivas com tôdas as características do próprio nacional e demais informações, foto'grafias, etc., orgo.nizando com êsses elementos cadastro geral e completo 'do patrimônio particulai' da Uniào;
III fazer a matrícula dos b~ns ;·egistrados de acôrdo com o código
adotado;
IV - organizar fichário-indicador do çadastro geral· do patrimônio com o
fim de possibilitar- o manuseio rápi~o e .seguro do ·mesmo;
V providenciar por que as pastas de registro contenham constantemente todos os documentos e informações necessárias, mantendo-as atualizadas;
·
VI - encaminhar aos Assistentes Jurídicos, por intermédio do Diretor do
Serviço, para as devidas providêt").cias; os processos de legitimação da prop'riedade da União;
VII - receber. das Delegacias do S . P. U. e das _Divisões do Material
e de Obras dos ·Ministérios as notificações de alteração ocorrida em qualque:r
bem de propriedade da União, anotando-as nas fichas de registro do bem
respectivo';
VIII organizar catálogo do patrimônio no qual se consignem os elementos essenciais de identificação dos b'ens;
IX - prestar, aos demais órgãos do· Serviço, tôdas as infÔrmações, sôbre
o patrimônio da União, necessárias aos trabalhos dos mesmos.·
Art. 14.

À Map. compete:

I -- organizar, mantendo-o atualizado, arquivo das plantas do's imóveis de
pi-opriedade da União;
II - executar cópias fotográficas, fotostáticas ou heliográficas de plantas,
mapas e quaisquer documentos;
III - . executar fotografias de imóveis, ampliações, reduções e outros trabalhos fotográficos necessários;
IV executar os trabalhos de desen~o necessários à confecção de mapas e plantas.
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SEÇÃO 111
Da D.iE.

A1·t. 15.

À D. E. compete.:

I controlar a m-re:::adaçã0 das rendas patrimoniais através da fiscalização da cobrança regula; de aluguéis, cotas, prestações, foros, taxas de arrendamento e ocupação de bens, nacionais;
H - fazer estudos estatísticos acêrca da arrecadação das rendas;
III - estimar, para o exercido seguinte, com base nesses estudos, a receita da União, no tocante às rendas patrimoniais;
IV estudar, perraanentemente, meios
valodz:ação dos bens e de
sua utiliz2ção;
V opinar nos pedidos de p:rópr_ios nacionais para utilização de serviços púbiicos.

de

Art. 16.

A D. E. compreende:

Seção de Inscrição dos Bens Pl·odutivos (S ~I.);
Seção de Contràle da Receita (S. C.);
Seção de Estudos de Utilizs.ção dos Bens ( s·. U. ) .
Art. 17~

A S. I. compete:

I examinar todos os processos tratados no Serviço que contenham
dados sôb:re bens imóveis de propriedade da União, com o fim de obter informaçÕ<:s que lhe· permitam inscr-'êvê-los entre os susceptíveis de produzir
renda;
II extrair dos processos relativos a cóntratos de alienação, aluguel,
venda a prestação, ocupação, arrendamento, aforamento, ou a outros de que
advenham rendas, os elementos necessários ao contrôle da arrecadação, preenchendo, com êles, para cada bem, uma ficha individual de contrôle, de acôrdo com os modelos padronizados;
IH remeter à S. C. as fichas de contrôle, com todos os elementos
requeridos e prontas para serem utilizadas .
Art. 18.

À

S. C. compete:

I - organizar, com as fichas remetidas pela S. I., mantendo-as racionalmente classificadns e rigo:rosnmentE: atualizadas, :fichário dos bens de propriedade da União susceptíveis de produzir renda;
II - receber das Delegacias os recibos de recolhimento e quaisquer documentos comprovantes, autenticados pelo órião arrecadador, para contrôle
da arrecadação das rendas patrimoniais;
IH - fazer, nas fichas individuais de contrôle, os lançamentos das importâncias arrpcadadas;
IV - per'Correr, mensalmente, os fichários dos bens produtivos, expedindo,
para os pagamentos em atraso, avisos de cobrança à Delegacia responsável.
Art. 19.

À S. U. compete:

I - anotar, mensal, trimestral e anualmente, de acôrdo com as rubricas
constantes dos fichários de bens produtivos, os dados relativos à arrecadação;
II dar tratamento estatístico aos dados colhidos;
III - estimar, com base nesses elen:ientos, para o futuro ex'ercído, a receita da União, no tocante às rendas patrimoniais, cols.borando com' o Órgão
federal incumbido da elaboração do orçamento da União;
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IV estudar, permanentemente, melas de valorização dos bens e de
sua utilização;
V - opinar nos pedidos de próprios nacionais para uso de serviços pú:.
blicos;
~
VI - receber das Delegacias e encaminhar à Divisão de Obras do Mi~
nistério da Faz"enda os elementos necessários à projetação de obras de reparo,
conservação, ampliação ou construção em imóvel da União;
VII examinar t,odos os processos de que possam resultar encorpo~
ração ou clesenco..E_poração de bens imóveis ao patrimônio da União .. '
SEÇÃO IV

Da S. A.
À S. A. compete promover os atos preliminares nece::;sanos à
de pessoal, material, orçamento e comunicações ~ a quaisquer
atividades meios a cargo das divisões ou se1·viços de administração geral
do Ministério da Fazenda, com os quais deverá funcionar perfeitamente articu1ed.a, observando as normas de trabalho prescritas pelos mesmos.

Art. 20.

administraç~o

SEÇÃO V
Da Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Distrito Fede;al
Art. 21.

'

À Delegacia do S.P.U. no Distrito Federal compete:

I - executar as providências necessárias à utilização mais econômica dos
bens, de acôrdo com a orientação prescrita pelo órgão central;
Il executar pequenos reparos e obres de conservação nos imóveis e
mandar à D. E., para contrÇ>le a poste2iori, relsto justificado e comprovado
das mesmas;
·
III ~ providenciar a g.rrecadação regular das rendas patrimoniais;
IV - col~borar com o órgão central, sugerindo-lhe medidas que pareçam
mais aconselháveis para a administração dOs bens.
Art. 22.

A Delegacia do S.P.U. no Distrito Federal compreende:

SE;-ção de Cadastro (S. Cd.);
Seção de Contratos (S. Ct.);
Seção de Cobrança (S.Cb.);
Turma de Administração (T. A.) .
Art. 23.

À S.Cd. compete:

I --:- proceder, por sua iniciativa, a investigações com o objetiVo de idenficar os bens pertencentes à União, remetendo à D.C. os resultados de suas
pesquisas; \
II fazer, diràtamente, com a colaboração dos Ministérios que' dispo~
nham de s~1viços aerofotog1·amétricos, ou por meio de topógrafos, especialmente admitidos para o trab::üho, em :regime de tarefn, o levantamento topo~
gráfico dos imóveis da União_ compreendidos na sus área de jurisdição;
UI - fazer o registro e organizar o cadastro dos bens naciona!s situados
na sua área de jurisdição, utilizando os dados coligidos e obs·ervando as normas e métodos de trabalho prescritos pela D. C,, com o qual deve m9.nter estreita articulação;
IV promover o registro dos atos de aquisição de imóveis;
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V coletar, por solicitação da D. C. óu áa D. E., dados informativos
referentes à localização, descrição, preço de custo, valor atuai, utiliZação e
·possibilidades econômicas dos bens nacionais situados na área jurisdicional da

Delegacia.
Art. 24, A S .CL compete:

I - re<õdizar contratos de aluguel, arrendamento, aformaento e sua transferência, de acórdo com a orientação prescrita pela D. E. e observando, na
execução dêsses atos, as normas de -trabalho prescritas pela D.A.;
II - executar, de acôrdo com a orientação prescrita pe!a D. E., os atos
preliminares e riecessários à compra, venda e permuta de bens, submetendo·-as
ao exame da D. A. antes da ef"etivação dêsses ·contratos.
Art. 25. À S.Cb. compete:
I tomar providências necessárias ao recebimento r,egular de aluguéis,
quotas, prestações, foros, laudêmios, taxas de a<rendamento e ocupação e de
quabquei rendas provindas de bens nacionais compreendidos na área de jurisdição da Delegacia; '
II - organizar e manter atualiz~do um fichário dos bens produtivos da
U~ião situados· na· área jurisdicionada pela Delegacia, observando o sistema de
registTo e as normas de trabaiho prescritos pela D. E., com a qual deve man~
~ter estreita articulação;
·
III - exh·air, para entrega em tempo oportuno aos ocupantes de bens
nacionais situados no Distrito Federal as guias de recolhimento de aluguéis·,
qUotas, prestações, foros, laudêmios, taxas de arrendamento e ocupação ou de
'quaisquer rendas patrimoniais para efetuação na agência arrecadadora local do
pagamento devido;
IV providenciar as cobranças- executivas que se fizerem necessárias;
V - · estimar, para o futuro exercício,. as rendas patrimoniais ·da Delega.•
ela, adota9-do o método de estimativa prescrito P?la D.E.
Art. 26. A 'l'.A. compete tomar; na Delegacia, as providências preliminares necessárias à administração de pessoal, material, orçamento e comunicações e quaisquer. atividades de administração geral, observando as nor'ffias e
métodos de' trabalho prescritos pela Seção de Adm.inist:::-ação dó órgão centrai,
com a qual deve manter estreita articulação.

CAPÍTULO IV
DAS A'rR!BUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 27. Ao Diretor do Serviço

incumbe~

I - orientar e coordenar as atividades do S.P.U.;
11 - despachar, pessoalmente, com o Diretor Ge:ral da Fazenda Nacional;
III baixar portadas, instruçÕes e ordens de sei-viços;
IV - comunicar~se, dire~amente, sempre que o interêsse do serviço o exigir, com quaisquer autoridades, exceto com os Ministros de Estado, caso em
que deverá fazê~lo por intermédio do Ministro da Fazenda;
V submeter, anualmente, ao Diretor Geral da Fazenda Nacional o
plano de trabalho do S. P. U. ;
VI - apresentar, anualmente, ao Diretor Geral da Fazenda Nacional relatório das atividades do S. P. U., dentro do prazo legal;
VII -.reunir, semanalmente, os Diretoi-es de Divisão p3ra discutir e as~
sentar providências relativas ao Serviço;
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VIII -;- comparecer às reuniões para as quais seja convocado pelo Diretor Geral da ·Fazenda Nacwn:al;
IX - inspecionar duas vêze:. pOr ano as Delegacias, pessoalmente· ou por
inte!'tnédio óe servidor por êle designado;
X - organizar, conforme as necessidades do serviço, turmes. de trabalho
com horário especial;
XI - determinar a execução de serviço fora da sede;
XII - admitir e dispensar, na form2 da legislação, pessoai extranumerário;
XIII - design2r e dispensar os chefes de Deleg;acia;
XIV -· ciesignar e dispensar, por proposta do respectivo biretor de Divisão, os ocupantes de função gratificada e :·seus substitutos eventuais, exceto
no caso de secretário, de Diretor de Divisão;
XV --'- expedir boletins de merecimento dos serviclo<es que lhe forem diretamente subordinados;
XVI - organizar a -escala de férias do pessoal que lhe fôr diretamente
subordinado e aproval" as- escalas das Divisões;
XVII - ·elogiar e ·aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até
30 dias, aos servidores lotados nO S. P. U. e propor ao DireÍ:or Geral da Fazenda Naciorial a aplicação de penalid3de que, exceder de sua alçada;
XVIII - determinar a instauração de. proceSso administrativo;
XIX - antecip~ç e proriogar o período normal de t1abalho no órgão
central e nas Delegacias.

Art. 28. Aos Diretores de Divisão incumbe:
I __,. orientar e coordenar as atividades da- respectiva Divisão;
II -

IH IV -

dist~ibuir pelas s'eções os proces-sos por estudar;
despachar, pessoalmente, com o Diretor do Serviço;
submeter, anualmente, ao' Diretor do Serviço o plano d~ trabalho

da Divisão;
V apresentar, anualmente, ao Diretor do Serviço relatório das atividades da Divisão, com antecedência nunca menor de 30 dias da data de apresentação do relatório do DiretOr do Serviço;
VI -

propor as· providências. necessárias ao aperfeiçoamento dos traba-

lhos;
VII - reunir, semanalmente, os_ chefes das Seções para discutir e assentar
providênci<.1s relativas ao trabalho da Divisão;
VIII - comparecer às reuniões para as quais seja convocado pelo Diretor do Serviço;
IX propor a organização, conforme as necessidades do serviço, de
turmas de trabalho com horário especial;
X propor a admissão, melhoria e dispensa de extranumeranos;
XI des·ignar o séu secretário e indicar ao Diretor do Serviço os servidores Q'ue devam exercer outras funções gratificadas, bem como seus subs-·
titutos eventuais;
XII - movimentar, de acôrdo éom a conveniência dos trabalho~, o pes·
soai lotado na Divisão;
XIII ~ expedir boletins de merecimento dos- servidores que lhes forem
diretamente subm·dinados;
XIV organizar a escala de férias do pessoal da Divisão e submetê-la:
à aprovação do Diretor do Sarviço;
XV - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até
15 dias, aos servidores lotados na Divisão e propor ao Diretor do Serviço a
aplicação de penalidade que não couber ha sua)alçada;
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XVI propor B.O Diretor do Serviço a antecipação ou P[Qrrogação do
período normal de trabalho na Divisão,
Art.

29.

Aos Assistentes Jurídicos incumbe:
)

I - investigar, quando solicitados, a legitimidade dos títulos de propriedade da União, providencim:do a regularização dos mesmos;
II encaminhar, por intermédio do Di.r8tor do Serviço, ao Procurador
Geral da República as informações e documentos necessários à defesa da
União em qualquer litígio em que fôr parte interessada e que se refira a bens
-ou, rendas de seu patrimônio privado, acompanhaado <ls diligênci'as jud~ciais
que o caso suscitar;
III prestar aos Órgãos do S. P U. tôda a assistbcia juódica que oo
m.esmos so}ici"!:arem.

Art. 30 .. Aos Chefes de Secção incu:nbe:
I -

distribuir os tr:ós.!hos ao pessoal que lhe3 fôr subc:rdinado;
orientar e iiscaiizm a execução 'dos trabalhos e manter coordenação
er:tre os elementos componentes da respectiva seção, ·determinando as normas
e métodos de trabalho que se- fizerem acoDselháveis;
UI - despa::har, pessoalm-2nte, com o Diretor da, Divisão;
IV apresentar, mensaímente, 2.0 Diretor da Div;isão um boletim das
atividades da Seção e, anualmente, 1·eb.tório dos trnb:?.UiÓs reali.zado-s, em andamento e planejados;
V - propor ao Dlreto< da Divisão medidas convenientes à boa e::.:ecução
dcs trabalho::>;
VI - CJ..-pedir boletins de merecimento dos servid_ores que"'lhes forem din:{:1mente subordinados;
VII aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspens8.o até 8 dias,
aos s~us foubc:rdinados 'e pwpor 20 Di.•etor da Di_;isão a aplical'ão de penalidade que escape à sua alpda;
-·
VIII - velar pela disciplina nos redntos de trabalho.

II -

Art. 31. Ao Secretário do Diretor do Serviço e dos Diretores de Divisão
hlcumbe;
I Di.Letoi:,
tra.tar;

:n III -

atender às_ pes<;oas que desejarern comunic<ô!.r-se com o respe~tivo
encaminhando-as ou d~mdo a êste conhecimento do <:J.ssunto por
representar o Diretor, quando para isto fôr desigrmào;
<edig:i.r a correspondência pe~5oal do Diretor.

Art, 32. Aos Chefes das Delegacias no Di_stri'!:o Federal, nos Estados e
nos Territórios incum.be:
I União;

1·ep:cesentar, na área de s:.Ja jurisdição, o Saviço do Patrimônio da

II - orientar e coordenar as ativid<J.des da respectiva Delegacia;
II! distribuir os trabalhos pelos clife;entes setores da Delegacia;
IV ~ bnixer portadas, instruções e ordens de serviço;
V submeter, anualmente, ao Diretor do Serviço o plano de trabalho
da Delegi:>.cb;
VI - apresentar, anualmente, ao Dhetor do Serviço .-elatório das atividades da Delegada;
VII - sugeriT às Divisões do órgão ccntr0.l providências que visem à maior
eficiência dos trabalhos;
VJH - reunir, peri.Õdicamente, os Chefes dos diferentes Sf:;tores da Delegacia para çiiscutir e assentar providências relativas ao serviço;
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IX - propor ao Diretor do Serviço a admissão, melhoria e dispensa do
extranumerários;
X - indicar ao Diretor do Serviço os servidores que devem ocupar função gratifkadá" na Delegacia;
XI - movimentar, de acôrdo com a conveniência dos trabalhos, o pessoal
lotado na Delegacia;
XII - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
subordinados;
XIII - organizar a escala de férias do pessoal da delegacia e submetê-la
à aprovação do Diretor do ·Serviço;
XIV - elogiar e aplicar p~nas ·disciplinares, inclusive a de suspensão até
15 dias, aos se'rvidores lotB.dos na respectiva Delegacia e propor ao Diretor
do Serviço a aplicação dé pen~.lidade que exceder sua alçada;
XV - propor ao Diretor do Servico a antscipacão e prorrogação do expediente normal de t~abalho;
~
.
XVI - entender-se, em matéria de serviço, com· autoridades federais, estaduais e municipais dentro de sua jurisdição.
Art. 33. Aos demais servidores, sem funções especificadas neste regimento, cumpre executár os" trabalhos que lhes forem determinados pelos seU3
superiores imedi@tos.

CAPÍTULO V
DO HORÁRIO

Art. 34. O horário normal do trabalho será fixado pelo Diretor do Ser·
viço, respeitado o núme_ro de horas semanais ou mensais estabelecido para o
Serviço Público Civil.
Art. 35·. O Diretor do Serviço, os Diretores de Divisão e os Chefes de
Delegacia não ficam sujeitos a ponto, devendo, porém, observar o horário
fixado.

CAPÍTULO VI
DAS SUBSTITUIÇÕE~

Art. 36. Serão substituídos automàticamente, em suas faltas e
mentes 'eventuais, até '30 dias:

impedi~

I - o Diretor do Serviço, por um Di<:etor de Divisão de sua indicação;
!I os Diretores de Divisão e os Chefes de Delegacia, por Chefes de
Seção por êhO!s indicados e designados pelo Diretor do Serviço;
IH
os Chefes de Seção, por servidores designados pelo Diretor da
Divisão ou Chefe da Delegacia, mediante indicação do respectivo chefe de
seção.
Parágrafo único. , Haverá, sempre, servidores prêviamente designados para
as substituições de que trata êste artigo,

CAPíTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. O fornecimento de cópias fotográficas, fotostáticas ou heliográficas de plantas, mB_pas e outros documentos, quando solicita.das por Govêrno
Estadual ou MutÍicipal e particulares, será feito mediante pagamento de t8xa
retribuitória cuja tabela será organizada pelo Diretor do Serviço e aprovada
pela Ministro da Fazenda.
Col. de Leis~ Vot'. \''I

F. 3G
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Art, 38. As Delegacias do S. P. U. nos Estados e Territórios rege;--se-5.o,
guardadas as devidas pr.oporçÕes, pelo estabelecido, O<tSte r€gimento, pata
a Delegacia ào Distrito Federal.
Art. 39. Cada Seção deverá organizar e manter atualizada uma coleção
leis, regulamentos, circulares;. portarias, ordens e. instru~:Õcs de serviço que
digam respeito às atividades específicas da mesma.
d~

Art. 40. Nenhum servidor noderá fazer publícacões e conferências ou
da<· er:'trevistas sôbre assuntos qu'~ se relacionem com ~'organização e as atividades do Serviço sem autorização escrita do Diretor.

Rio de janeiro, em 15 de setembro de 1944. -

DECRETO N. 0 16.603

Aprova o

re.~Jimento

~ DE

A. de Sousa Costa.

15 DE SETEMBRO DE 1944

da Divisão de Obras do IYlinistério da Fazenda

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

Art. 1.0
Fica aprovado o regimento 1da Divisão de Obras (D.Ob.),
que, assinado pelo Ministro da Fazenda, com• êste, baixa.

Art.

2.0

Revogam~se

as

disposições em

contrário.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A.

de Souza Costa.

REG!l)lENTO DA DIVISÃO DE OERAS DO M!NISTJ':RIO DA FAZENDA
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1.0 A Divisão de Obras (D. Ob.) do Ministério da Fazenda,
criada pelo Decreto-lei n.0 6.872, de 15 de setembro de 1~44, diretamente
subordinada à Direcão Geral da Fazenda Nacional (D.G.F.N.), tem por finaÍidade, com relaÇão aos edifício:; públicos sob a jurisdição do Minist~rio,
promover, executar e fiscalizar as medidas de ordem técnica, administrativa e econômica concernentes a obras e equipamentos.
Parágrafo único. Para os efeitos do referido Decreto-lei, con3ideramse edifícios públicos s'ob. a jurisdição do M.F.:
a) aqueles onde estiverem instalados quaisquer órgãos do M.F ., em'!Jora de propr-iedade particular;
·
b) os palácios presidenciais e os edifícios· públicos que não se encont:·em. sob a jurisdição de qualquer outro Ministério.
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CAPÍTULO II
DA

Art. 2.0

ORGANIZAÇÃO

A D.Ob., compreende os seguintes Órgãos:

Seção Administrativa (S. A. Ob. )
Seção Técnica (S. T .Db. ) .
Parágrafo único. Í-:Iaverá, dü-etamente subordinada ao Diretor da
D. Ob.,- uma Turma de Obras dos Palácios, que ·desempenhará as atribuições da D. Ob., no que se refere aos Palácios Presidenciais.
Art. 3.0 As Seções poderão ser constituídas de turmas, se as necessidades do serviço assim o exigirem. ·
Art. 4.0 O Diretor da D. Ob. terá um Secretário, escolhido dentre
funcionários públicos.
Art~ 5.0 As Seções terão Chefes designado~ na for~na dêste Regimento.
Art. 6.0 Os órgãos que integram a D.Ob. funcionarão perfeitamente
coordenados, em regime de mútua colaboração, sob ·a orientação do Diretor
da Divisão.

CAPITULO III
DA COMPETÊNCIA DAS SEÇÕES

Art.

7.

0

À

S.A.Oh.

compete:

I ......:.. proceder · e.os trabalhos de expediente relativos às concorrências e·
tomadas de preços para a execução de obras, instalação de ~uipamentos
ou reparos correspondentes;
H ~ lavrar atas, contratos, ajustes e demais atos para a execução de
obras, instalação de equipamentos ou reparos correspondenteS;
III - examinao, do ponto de vista legal e administrativo, as questões relativas a obras ou a equipamentos;
IV ~ extrair empenhos de despesa e processar as contas relativas a
obras ou .a eQuipamentos;
V organizar s.s fôlhas de pagamento relativas ao pessoal para obras;
V,! executar os . atos administrativos decorrentes das desapropriações
para o fim de construção de edifícios públicos;
VII fazer a ·escrituração analítica dos créditos orçamentários e adi~ionais destinados a obras, eq1.1ipamentos e desapropriações, de acôrdo com
as instruções da Contadoria Geral da . República, fiscalizando, permane'D.temel_lte, sua distribuição e aplicação;
VIII fazer o tombamento e a escrituração analítica dos bens imóveis
sob a jurisdiçõo do M. F. ;
IX - organizar e remeter à C. S . corre5pondente, os balanços mensais
da escrituração, tanto a orçamentária como dos bens imóveis sob a jurisdição
do M.F.;
X preparar, com os elementos fornecidos ·pela S. T. Oh., editais de
concorrência pública ou administrativa:, relativa a execução de obras novas
ou de reforn'-:.as e a instalação dos equipamentos correspondentes, quando
em :regime de empreitadas ,globais ou parciais;
X I - preParar, com js elementos fornecidos pela S.'I'.Ob., editais de
concorrência de projetos relativos a obras de grande vulto e especialização,
em que \3e toone aconselhável uma ampla seleção. de profissionaiS;
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XII ~ reunir e envi.ar à C. O. no que diz respeito a obras, equipamentos e desapropriações, os dados ,para a organização da proposta orçamentáda e, eventualmente, para a previsão de créditos adicionais.
Art. 8.0
I -

À

S.T.Ob., compete:

projetar, especificar e orçar, de acôrdo cem as norm2.s fixadas pelo
D.A.S.P. as obras de const:·ução ou de r<?forma relativas aos edifícios públicos sob a jurisdição do M. F,, bem como a instalação ou reforma do_s
rEispec.tivos equipamentos;
II - desnr::volver tais projetos e fazer os cálculos correspondentes, bem
como propor 'ao Diretor, quando julgada conveniente, a execução em escritórios particulares especializados dos referidos pmjetos e cálculos;
III - executar· ou p1·ovidenciar e fiscslizar a execução de obras de construção ou reforma, bem como os se1·viços de reparo, conservação e ligeiros
reparos nos edifícios p"!iblicos sob_ a jurisdição do M. F.;
IV - instalar ou providandar e fiscalizar a instalação, 1reforma, reparo
ou ligeiros reparos, do equipamento especializado ligado diretamente a tais
edifícios;
V controlar, a posterioTi, a execução de ligeiros reparos em edifícios
públicos sob a juÍ'isdição dq M. F.; ou no respectivo equipamento, quando
efetuados sob orientação de didgentes de repa-rtições cu administradores de
edifícios a que ferem delegadas .atribuições para tal;
VI - fornecer à S.A.Ob. os elementos técnicos necessários à prepàmção de concorrências públicas ou administrativ<!s;
VII - presta~ ao Diretor informações Íécnicas necessárias ao julgamento
das coucorrências púb1ic~s ou administrativas, :relativas a execucão de obràs
novas ou de reforma e a instalação dos equipamentos co:trespond~ntes, quando
-em regime de empreitadas .globais ou parciais;
VIII - fornecer à S.A.Ob. os elementos técnicos necessá.-ios à preparação de concorrência de projetos;
IX - participar do julgamento, nos casos execpcionais, das concorrências de projetos, de obras de grande vulto e especializaçe,o, em que se tome
aconselhável uma ampla seleção de profissionais;
X examinar e informar, do ponto de vista técnico, procedendo aos
necessS.rios estudos e trabalhos, as questões relativas a edifícios públicos;
XI - proceder às vistorias que :<:ejam necessárias para o recebimento de
obras e equipamento, bem como, eventualmente, a quaisquer vistorias em
próprios sob a jurisdição do M. F.;
XII - avaliar imóveis que interessarem ao M. F. para compra, des?-propriaÇão ou permuta;
XIII - faz.er os estudos econômicos sôbre o melhor aproveitamento de
terrenos e edifício~ que interessarem ao M. F.;
XVI proceder a levantamento reunir dados estatísticos e o·rganiza.r
previsões, de ordem técnics.•, referentes a edificios públicos que interessarem
.ao M.F. ou que forem encaminhados pela D.E.P. do D.A.S.P.;
XV - estudar e organiz8.r o "Plano de Edifícios Públiccs do M. F." a
ser enquadrado, pela D.E.P. do D.A.S.P., no "Plano Geral de Edifícios
Públicos Federais";
XVI - cooperar na elaboração do "Código de Obras da União" e na de
quaisquer normas de natureza técnica, contábil ou administrativa a cargo
da D.E.P.;
XVII elabcr<":l!r a parte relativa ao andamento da execução das obras
e da· instalação de eqt.üpmento, direita ou indiretamente a seu cargo, bem
como contribuir com os demais dados técnicos, dos relatórios mensais a serem enviados à D.E.P. do D.A.S.P.;
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XVIII ~ conferir e submeter ao visto do Diretor da Divisão as faturas relativas a quaisquer obras ,;, serviços executados, com relação aos edifícios públicos sob a jurisdição do 1\II. F. e respectivo equipamento;
XIX ~ comunicar, por escrito, ao Diretor da Divisão, qualquer infração
do contrato ou ajuste, por parte não só dos escritórios de projetos ou de cálculos, como das firmas fornecedoras, construtoras ou instaladoras, e, bem assim, qualquer irregularidade funcional, por parte dos fisc~is de obras;
XX reunir os dados necessários às anotações dos registros de escritrios de projeto ou de cálculo, de firmas fornecedoras, construtoras ou instaladoras e de fiscais de obras, que devem ser encaminhadas à D.E.P. do
D.A.S.P.;
XXI - preparar ou providenciar a preparação de plantas, gráficos, cópias heliográficas e fotostáticas. "maquetes" e outros elementos auxiliares dos
trabalhos a seu cargo;
XXII ~ manter organizados os arquivos de plantas, gráficos, orçamentotos, preço!l e outros dadol'l técnicos necessários ao exer-cício de suas atribuições;
XXIII - organizar anualmente e apresentar ao Diretor de acôrdo com
as instruções que dêste receber, o plano de trabalho da Seção;
XXIV - fornecer à S.A.Ob. os dados para a preparação da proposta
orçamentária no que se relacionar com as obras e equipamentos.

CAPÍTULO

IV

DAS ATRIBUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E EXTRANUMERÁRIOS

Art. 9.0

Ao Diretor da Divisão incumbe:

I ~ dirigir, coordenar e fiscalizar os trabalhos a cargo da D . Ob. ;
l i - despachar, pessoalciente, com o Diretor-Geral da Fazenda Nacional;
III - opinar, em matéria de sua competência, nos papéis que tenham de
ser submetidos à apreciação ou despacho do Diretor-Geral;
IV ~ propôr ao Diretor Geral da Fazenda N::::cional as medidas neces~
~árias ao aperfeiç0amento ou à mais fácil e pronta execução dm, serviços;
V ~ designar e dispensar as ocupantes de função gratific2>da;
VI ~ indicar ao Diretor-Gera1 da Fazenda Nacional o servidor que deverá ser designado seu substituto;
VII - baixar instruções para orientação dos trabalhos da Divisão;
VIII antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho da Divisão;
.IX - solicitar autorização ac Diretor Geral da Fazenda Nacional para
a antecipação ou prorrogação remunerada do período normal de trabalho' da
Divisão;
X ~ aprovar a escala de férias do pessoa.I da Divisão;
XI - elogiar os seus subordinados e, quando fôr o caso, impor-lhes penas
disciplinares, inclusive a de suspensão até 15 dias, t·epresentando ao DiretorGeral da Fazenda Nacional sempre que ao caso couber a aplicação de penalidade maior;
XII ~ organizar, anualmente, o plano de trabalho da Divisão, submetendo-o à aprovação do Diretor-Geral da Fazenda Nacional;
XIII - preencher boletim de merecimento dos funcionários que lhe são
diretamente subordinados;
XIV movimentar o pessoal em exerc1c10 na Divisf;io;
XV apresentar, anualmente, ao Diretor Geral da Fazenda Nacionál,
:::elatório dos trabalhos da Divisão;
XVI remeter ao Diretor-Geral da Fazenda NaCional e à Divisão de
Edifí~os Públicos do D.A.S.P. súmulas periódicas das obras em andamento
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e cumprir as determinaçõés de ordem técnica emanadas dest:::. última, por
fôrça d2 suas atribuições leg<.>.is;
XVII - designar os membros de comissões destinadas ao julgamento de
cor.1co~:Tências;

XVIII - presidir às sessões públicas destinadas a realização de concorrências ou _delegat· essa atribuição a quem julgal' conveniente
Art. 10.

Aos Chefes de Seção incumbe:

I - dirigir os trabalhos da Seção informando o diretor sôbre as atividades do Órgão e solicitando as providênci2s (!ue julgar necessárias p8ra a
bon marcha dos respectivcs trabalhos;
Il - apresentar, no prazo que fêir de-terminado pelo diretor, o relatódo
dos trabalhos e:xecu~ados no ano anterior;
UI - organizar a escala de fériaS do pessoal da Seção, submetendo-a n
aprovação do Diretor;
IV - aplicar penas disciplinares de advertência e repreensão ao pesosal
subordinado e representar ao biretor qu3.ndo a penalidade não couber na sua
alçada;
V indicar ao diretor da D. Ob. o servidor que deverá ser designado
seu substituto.
Art. 11.

Ao ,Secretário do Diretor incumbe:

I atender as pessoas que desejarem comunicar-se com o Diretor, encaminhando-as ou dando a êste conhecimento do assunto por tratar;
II - representar o Diretor q_uando para isso fôr .designado;
III - redigir a correspondência pessoal do Diretor,

Art. 12. Aos dem8is servidores, sem funções ·especificad.s.•s neste Regimento, incumbe executar os trabalhos que lhes forem determinados pelos seus
superiores imediatos.
O~PiTULO

V

DA LOTAÇÃO

Art. 13. A D.Ob. terá a lotação aprovada em decreto.
Parágrafo umco. Além dos funcionários constante~ da lotação, a D. Ob _
poderá ter pessoal extranumerário.
CAPÍTULO

VI

DO HORÁ"RIO

A;:t. 14. O horário nor.trial de trabalho será fixado pelo Diretor da
Divisão, respeitadú a· número de horas semanais ou mensais estabelecic_io para
o Servico Público Civil.
·
ArÍ. 15. O Diretor não fica sujeito a ponto, devendo, porém, observar
o horário·.

CAPiTULO

VII

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 16.' Serão substituídos, automàticamente, em seus impedimentos
eventuais, até 30 dias:

I - o Diretor da Divisão, por urn chefe de Seção de.signado pelo Diretor Geral da Fazenda Nacional;
I! - os Chefes de Seção, por funcionários por êles indicados e designa.
dos pelo Diretor da D. Ob ~
Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores previamente designados para
as substituições de que t;ata êste artigo.
'
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CAPÍTULO

VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17. Cada Seção deverá organizar e ma:ri.ter atualizada uma coleção
de leis, regulamentos, circulares, portarias, ordens e instruções de serviço, que
digam respeito às atividades específicas da mesma.
Art; 18. Nenhum ·servidor poderá íazm publicações ~:: conferência~ ou
dar entrevistas sôbre assuntos que se relacionem com a organização e as atividades d!i Divisão, sem a.utorização escrita do Diretor.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1944. - A . de Souza Cosia.

DECRETO N. 0 16. 6q4 -- DE 15 D3- SETEMBRO DE

~944

Dispõe sôbre o limite dos alugéis devidos pelos sen·idores civis da U11ião, Pela
o~upaçii.o de própâos nacionais em caráter de residência obrigatória
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o art. 1.0 § 1.0,
do Decreto-lei n.0 6.874, de 15 de setembro de 1944, decreta:
Art. 1.° Fica aprovada a anexa tabela de porcentagens, que constituem
limite máximo do aluguel a cujo pagamento ~ão obrigados os servidores civis
da União, pela ocupação de próprios nacionais em caráter de residência obrigatória.
Parágrafo único. As porcentagens serão calculadas sôbre o vencimento,
remuneração ou salário do servidor.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua ,publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro
e 56.0 da República.

de

1944,

123.0

da

Independência

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de- Souza Costa.

Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem .
]o5.o de i\1endonça. Lima.
P.

Leão Veloso.

Apolonio S.aii-es.
Gustavo Capanema.
]o'aquim Pedro Salgado Filho.
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'.li'abeli1

~le

Ilorcenütg~tiS

a

que se refere o Decreto n." 1.6.604,
setcmbJ:o

de

'1(~

J:; ~le

1944

Arnazonas
Manaus
................................. '~ ......... .
Dema-is Iocalidsdes e distritos ..... , .. , . , . , . , .............. .

16 o/o
12 %

Belém
Dema.is

16 o/o
12 %

Pará
locaEd~des

e distritos ............... , ... , ........ .

Mar'arihâo

São Luiz
Dema•is localidades e distritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pia ui
Ceará
Fortaleza
. , ..................... , .
Dema-is localidEdes e distritos ..................... .

16 %
14 %
14 %
o
20

o/o'

16 %

Rio Gratxle do Norte

Nata! .
Dems.•is localidades e distritos .... : . ........ , ............. .

14 %
12 %

Paraíba

João Pessoa, Campin<:" Grande, Patos e Cajazeiras., ... , ... .
Dema-is localid<>'des e distritos .............. , : . ........... .

16 o/o
14 %

Pernambt:co
Recife, O linda e Pzmlista .............................. .
Dems·is localidades e distdtos ...... .

20

o/o

18 %

Alagoas
Maceió
Dema-is localids·des e distritos ............................. .

20 %

16 %

Sergipe
Aracaju
. ..... ...
. .......................... .
Dema-is localida-des e distritos ............................ .

18 %
14 o/o

Bahia
Sa!vador, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Cana<vieiras, Belmonte, Itapira e Una
............................ -. ........ .
Dem.z.,is localidades e distritos ............................ .

20 %

16 "'

lvlirw.s Gon>.is
Belo Hcrizonte, Juiz /de Fora, Nova Lima, Uberaba, UberIândia·, Itajubá e São dei Rei, ......... ~ ............ .
Dem~is localida-des e distritos .............. : .. , .......... .
Espírito Se.nto •.... , .................................•........

16 o/o

i4%
16 o/o-
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Rio de janeiro
Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu ....................... .
Sede dos demais municípios e distritos .................... .
Dema-is localidades
Disfrito

Fedc::al

20 %

%
%
20 %

14
16

São Pa(l]o

São Paulo, Santo André, Santos, São Vicente e Guarujá ..... .
Dema-is localidades e distritos ............ , ..·. . . . . . . . . . . .

20 %
18

%

Paraná
Curitiba
Dem2:-is localidades e distritos ............................ .

16%

14%

Santa Catarina
Florianópolis, São Fra•ncisco, Lages, _Blumen~u, Joinville, Laguna e Itajaí
............ , . , ............... .
Dema-is localida-des e distritos ............................ .

18 o/o
16%

Rio Grande do Sul
Pôrto Alegre
............ , ...............
Demais localidades e distritos ........ .

~

20 o/o

lH%

Goiaz
Goiânia e cidades marginais da Estrada de Ferro Goiaz ...... .
Dema-is 1oca1ids.odes e distritos ...... ·.............. , , ... , .. .

18

o/o

].6%

lltlato Grosso

Cuiabá, Aquida•uana-,_ Campo Grande, Entre Rios, Corumbá,
.
,
.
,

18 %
16%
18 %12 %
12 o/o

Guajará-Mirim e Alto Madeira ................... , , .... .
Dema-is localidades e distritos .................... , ...... , .

12 o/o

Poxoréu, Alto Madeira, Lageado e Três Lagoas ... .
Demais localida-des .e distritos ... , ........................
Território do Acre .
. ............ , ....................
Território do Amapá. . . .
. ............. , . , . . . . . . . . . . . . . .
Território do Rio Branco.
. .............................

1'erritór_io de Guaporé
18

o/o-

Território de Ponta .Porã
Pôrto Murtinho, Bela Vista, Pont2:- Porã, Dourados e Ma<racaju
Dem2ois localid~.::l.es e distritos ......................... , .. .

18

%

16%

Tetâtório do Iguaçu

F'óz do Iguaçu ............ , .... , ....................... .

14%

Chapecó
Demais localidades e distritos ............. , .......... , ... .
Território de Fernando de Noronha ........ , .... ;.............. ,

16 o/o
14 o/o
18 o/o
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DECRETO N. 0 16.605- DE 15 DE SETEMBRO DE 1944
Autoriza a Companhia Fôrça e Luz Catagu.azes-Leopoldina, com sede em Cataguazes, E!liado de Minas Gerais, a construir uma linha de tz-ansmi&Jão
entn:~ a cidade de Muriaé e a vila ··de Silveira Carvalho, no mesmo Est<~do.

O Presidente da República, usando· da atribuição que lhe confen'! o
art. 74, letra· a, da Constituição, e nos têrmos do art. 5.0 do Decreto-lei
n.O 852, de 11 de novembro de 1938, considera.pdo que o Conselho Nacional
de Águas e Energia Elétrica julgou conveniente deÍerir a ·medida requerida
pela emprêsa interessado, decreta:
Art. 1.0 A Companhia Fôrça e Luz Cataguazes-Leopoldina, com sede
-em Cataguazes, -no Estado de Minas Gerais, fica autorizada a construir,
para \maior eficiência dos serviços públicos de eletricidade a seu cargo, uma
linha de transmissão, sob, a tensão nominal de 22.000 volts e com a extensão aproximada de 17 km, entre a cidade de Muriaé e a vila de Silveira
.CarvalhO, no mesmo Estado.
Art. 2.0
Sob pena de. caducidade da presente autorização, a interessada obriga-se a:
I Registrar êste título na Divisão de Águas do Departamento Nadona! da ·Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de trinh
( 30) dias, a partir da data de sua publicação.

II -----:- Apresentar-lhe projeto, especificações e orçamento, assim como
iniciar e concluir as obr.as, nos prazos qu& forem determinados pelo Ministro
da Agricultura .
Ar::. 3.0

O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Rio de .Janeiro, 15 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da 'República.
Gl.'TULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.606- DE 15 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza a Çompatlhia Fôrça e Luz Cat,aguazes-Leopoldina, com sede em
Cataguazes, Estado de Minas Gerais, a construir uma linha de transmissão
e11tre a Usina U~erê e a c;idade de Pomba, no mesmo Estado
O Presidente da República, usa'ndo da atribuição que lhe confere o
.-art. · 74, letra a, da' Constituição, e nos têrmos do art. 5.0 , do Decreto-lei
0
n. 852, de, 11 de novembró de 1938, considerando que o Conselho Nacional
de Águas e· Energia Elétrica julgou convelliente deferir a medida requerida
,pela emprêsa interessada, decreta:
A:rt. L 0 ' A Companhia Fôrça e Luz 'Cataguazes-Leopoldina, com sede
em Cataguazes, no Estado de Minas Gerais, fica autorizada a construir, com
o fim de atender ao aumento do consumo de energia elétrica na cidade de
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Pomba, no mesmo Estado. uma linha de transmi:>são sob a tensão nominal
de 6.600 volts e com a .extensão de cêrca· de <!-,5 lrm, entre a. sua Usina
Ituerê e a refcrid'l cidade.
kt. 2.Q Sob pe"na de caducidade da presente autorização,. a interessada Õb:riga-Se a:

I · - Registrar êste .título na Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção T\1ineral, do Mini:;tério da Agricultura, d;c;ntro de trinta
(30) dias, ,a partir da data de sua publicação.
H Apresentar-lhe projeto, especificações e orçamento, assim como
iniciar e concluir as obras, nos pn:tzos que fo~em determinados pelo Ministro
da Agricul~ura.
A:rt. 3.0

O. presente Decreto 9ntra em vigor na data ds. sua publicação.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0

,.da República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.607 --,... DE 18 DE SETEMBRO DE 1944

Subst,ifui a Tabela Numérica de Pessoal Mensalista da Escola lllilitar, elo
lV.linistério da Guerra

art.

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

Art. 1.° Fica substituída, pela qu'e acompanha o presente Decreto, a
Tabela Numérica de Pessoal Mensalista· da Escola Militar, da Diretoria do
Ensino do Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 2. 0 A despesa com a nova Tabelá, na importância de Cr$ 103.800,00
(cento e três mil e. oitocentos cruzeiros) anuais, correrá à conta das rendas
da referida Escola, de acôrdo com o art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 ·3 .490, de
~2 de agôsto de '1941.
Art. 3.0 Êste Decreto e"iltrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1944, 123.0 da Indept:nd€ncia e 56'. 0
da República.

GETULIO

VARGAS.

Eurico G. Dutca.
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M!N!STliR!O DA GUERRA
DIRETORIA DO ENSINO DO EXÉRCITO
ESCOLA MILITAR

~:~ d~~~~-----funções

I

Séries funcionais

Referência

Auxiliar: de Eocritório

1

XI

2
2

VIII
VII

Numérica
Nimiérica
Numérica

IX

Numérié8.

XII

Numérica

IX
VII

NutUérica
Numérica
Numérica
Numérica

5

Desenhista
1
l

Fotógrafo
1
1

Inspetor de Alunos
1

2
2
'1
6

VI

v

I

~--··--------

Praticante de Escritório
1
1

2

. . . .. . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . .

VI

v

Numérica
Numérica
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DECRETO N .0 16. 608 "--- DE 18 DE SETEMBRO DE 1944

Exclui do regime de liquidação a firma Fixo-Indústria 1\.:'lecânica Limitada
e dá outras providências
O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constiuição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 e 7.0
do Decreto-lei n.0 4. 807,. de 7 de outubro de 1942, e no art. 4 ..0 , pa:rágrafo
único, do Decreto-lei n.0 5'.661, de 12 de julho de ·1943, decreta:
Art. 1. ° Fica excluída do regime de liquidação a que foi submetida pelo
Decreto n.O 13. 560, de 1 de outubro de 1943, a firma F eco-Indústria Mecânica
Limitada, com sede em Caxias, Estado do Rio de Janeiro, cessando as atribuições do respectivo Liquidante
Art. 2.0

Êste Decreto entrará .em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as dbposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1Ó44, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.

GETULIO V ARCAS.
A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 16.609

~ DE

18 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza a venda de bens que me11ciona e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ax~
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 3.0 e
0
4~ , respectivamente, dos Decretos-leis ns. 5.661 e 4.807, de 12 de julho de
1943 e 7 de outubro de 1942, decret&:
Art.1 1.° Fica o Banco do Brasil S. A., como Agente Especial do Govêrno Federal, autorizado a vender a gleba de terras com a área aproximada
de quaret1ta (40) alqueires e respectivM benfeitorias, pertencentes ao súdito japonês Iwao Nakano, situado no Município de Iguape, Estado de São
Paulo.
Art. 2.0 Os bens a que se refere ú artigo anterior serão previamente
avaliados por perito nomeado pelo Banco do Brasil S. A. que estabebcerá o
processo pelo qusl deverão ser alienados, baixando as necessári~s instruções.
Art. 3.0 O produto liquido apuradO será recolhido ao citado estabelecimento bancário; para os fins previstos no Decrete-lei n.O 4. 166, de 11 de
março .de 1942.
Art. 4.0

ftste Decreto entrará em vigor na data de su::t publicação.

Art. 5.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO

A.

a~

v'ARGAS.

Souza Costa.
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DECRETO N. 0 16. 610 -

DE

18 DE SETEMBRO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão
do Material do Departamento de Administração do Ministério da justiça
e Negócios Interiores

O Presidente da República, usandó ·da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, de conformidade com a relação anexa, a série funcional de Merceo!ogista; na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Divisão do Material do Departamento de Administração do Ministério da Justiça e N egódos Interiores .
Art. 2.0 .Ficam criadas, na tabela a que se refere o artigo anterior, três
funções áe praticante de escritório, referência VI.
Art. 3.0 A deSpesa com a execuç3.o do disposto neste _Decreto, na importância de Cr$ 66 . 000,00 (sessenta ·e seis mil cruzeiros) anuais. correrá à
conta da Verba 1 Pessoal, Consignação II Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 Mensalistas, do Anexo n. 0 18 Ministério da Jus-·
tiça e Negócios Interiores, do Orçamento Geral da República para 1944.

Art. 4.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua pubiicação.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
Çi-ETUUO YARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

}lJNISTlr:RIO DA JUSTIÇA E

DEPARTAl\fENTO

DE

NEGóOIOS INTERIORES

ADl\HNISTRAÇÃO

-

DIVISÃO

SITUAÇÃO ATUAL

Numero
de
funções ~

Série3 funcionais

Referência

I

Ta-bela

I

\J

Número
de
funções

I

I

I

I

II

I

I
I'

2

3

I
I Praticante de Escritório

I ........................

----1
4

I .,_

VI

i
!
I

7

Merceolo,gista

. . . . . . . . . ' .......... .... '
' ......

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

Praticante de Escritório
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DECRE'rü N. 0 16.611

DE

18 DE SETEMBRO DE

1944

Altera, sem aumento de .despesa, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suple~
mentar, de Extranumerário~mensalista do Serviço Federal de Aguas
e Esgotos, do Ministério da Educação e Saúde
O Presidente da Republica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConStituição, decreta:

Art. 1.° Ficam
méricas, Ordinária e
Federal de Águas e
nistério da Educação
Art. 2.0

alteradas, na: forma dà relação anexa-, as Tabelas NuSuplementar, de EJ..'tranumerário-mensalista do Serviço
Esgotos, do Departamento Nacional de Saúde, do Mie Saúde.

Ês.te Decreto entrará em vigor na data da sua publics.•ção.

Rio "de Janeiro. 18 de setembro de 1944, 123.0 da !Independência e 56.0

da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

iliiNlST~IO

DA

EDUCA.Ç.AO_ E

DEPARTAMENTO
§cn·iço

NACIONAL

~'etleral

SAlJDE

DE

SAúD·E

(1e Águas e Esgotos

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

N-úmero
de
funções

Séries- funcionais

SITUAçÃO PROPOSTA

Referência

I

I·JÚr.nera
de
funções

Tabela

Séries funcionais

I

I

Trabalhador

Trabalhador

246

VII

7

VI

10

'"---263

Referência

v

Ordinària

234

Ü<dinária

7

i

I

2_::-~

I Q,dináda

==-'='-====o=='===h===·'-~·-""--

__

11
4

VII

Tebela

Tl:.BELA NUMERICA SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número

o'·
3
2

TB"bela

Número
·de

I

Séries funcionais

i
li

Emitucádo . . . . . . . . . . . . .

Suplement.

XIV
XIII

Escriturário , .. , , . . . . . . . .

_ _ __
Escdturário .............
8 1

I

I ................' ........ I

3
2

Suplement.

~

I

Referência

I

Ta!bela

Escriturário
XIV
XIII

::=====:==C.~-------------+~------+----XII

XII

1

Suplement.

Gua;da

1

1

Referência

Séri9s funcio!1ais

de
funções

XII

Suplement.

·I

1

Guarda
I
\ , , .. , ........ , . , . . . . . . . .

XII

===~::..:-_-..,!_·..__._·_·_..__·_·_·_·_.._._·_·_·_.._._·_· __·+-~-X-+S-u-p-le_m_e_n_t ~~-_-_.c_.:::.c:-,_~i_·_.._._·_·_·_.._._·_·_·_.._._·_·_·_.._._·_·_~~c-----X--7----[ x:i~ ~ ~~~::::d ~ ! I~s.pet~~.
~I! I
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Inspetor
:inspetor

1

1
1

XVI

3

__2_·2_;1
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i

Se>·vente ................

1
1
1

VIII

I

Suple.ment.~~~-~·~ Impetor

: :: :: : ::: ::: :::

............... ·
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XVI

I

ij Suplement.l---2-=.8:..._-+1-s-e,-·v_e_n_t_e_.-....-..-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.C.~---V-1-II--!-·-----'.1
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DECRETO N.0 16.612 -

D:G

18

DE SETEMBRO

UE

1944

Suprime ct!rgo extinto
O Presidente da Repub1ica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alí.n8a n, do
Decreto-1ei n. 0 3.195, de .14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimidO um ( 1) cargo de Diretor Regional (Diretoria R8fÓOiK:l dos Con·eios e Telégrafos do Rio~ Grande da Sul), padrão
L, do Quadro lii - Parte Suplementm - do Ministério da Viação e Obras
Públicas, vago em vhtude da exoneração de Aladino Neves, ficando sem apli~
-eação a dotação correspondente.
Art. ·2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.613- DE 18 DE SETEMBRO DE 1944

Declara do utilidac!.~ p6blica, para desapmpriaçiio, uma área de terreno necessário aos serviços da "The Great Westem of Brasil Railway Cqmpany
Limited"

Não foi ·publicado ainda no Diário Oficiál por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 16.614 -

DE 18 DE SETEMBRO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordir.ária de Extranumerário-mensalista do lnstituf:o de Óleos, do Ministério da Agricultura
O Pmsidente da República, usando da atribuição que Jhé confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto de ·óleos, do
Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Naciona-l de Ensino
e Pesquisas Agronômicas, do Ministério da Agricultura.
Parágrafo Único,· A.s funções transformadas continuarão a ser exercid2s
pelos atuais ocupantes, cujos nomes cons~am da relação anexa.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 18 de .setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56, 0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.Iles.

l\HXISTlli.RiO DA AGRICULTURA
CE~TRO

NACIONAL

DE

ENSINO

E

PESQUISAS
MICAS -

AGRONO!IfiCAS - SERVIÇO
INST lTUTO DE óLEOS

NACIONAL

DE

PESQUISAS AGRONô-

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAI~

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número

Número
Séries funcionais

de

Referência·

de

Tabela

funções

i
'

I Desenhista

I

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

IX

!
I

5

:ra·bela

I'
I

Fotégmfo Auxiliar

... ' ....

I Técnico de Làboratório .... ·I

I

1

--:I

I
'I

Ordinária

XIV

I

I

1

I
Ordinária

1

I
Desenhista

......... ·.......... ' ....

XI

·Fotógrafo
I
I . .......................
I
I
Técnico de Labo;:a,tório

4

IX

I
I

Ordinária

XI

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

1

I

i
'

I
''

~

Ordinária

I

I

I

1

Referência

Auxiliar de Es-0citório

.vi

Praticsnta de Escritório .. , ..

1

1

Séries funcionais

funções

I ........................

-!'
I ---.
4
'

XIV

I
I

XIV

I
I
I
'

I
I
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DECRETO N, 0 16.615- DE 18 DE SETEllliBRO DE 1944

A:utoriza a Companhia Fôrça e Luz Ca.taguazes~Leopoldina, com sede em Ca(aguazes, E~tado de lv.finas Gereis, a construir uma linha de transmissão entre
a sua estação translo;madol·a. de Cataguazes e a fábrica de tecidos da Companhia llla.nufatow de Tecidos de Algixlão

O Pre;si.dente da República, usando da- atribuição que lhe confere o
t-igo 74, letra a, da Constituição, é- no:s têrmos do art. 5.0 , do Decreto-l,ei
mer-o 852, de 11 de novembro de 1938,
Considerando que 'o Conselho Nacional de Águas e Energia. Elétrka
gou conveniente deferir 8. medida, r~quedda pela emprêsa interessada,
ereta:

ar-

nújulde-

Art, 1.0 A Companhia Fô;ç~ e Luz Cataguazes-'Leopold1n9., com sed.s
em Cataguazes, no Estado de Minas Gerais, fica adtorizada a construir uma
~inha de transmis:>5o, sob a tensão nominal de 22.000 Volts e com a extensão
de cérca de 2 quilômetros, entre a sua e3taçâo t,ransformadora d= Cataguazes e
a fábrica da tecidos da Companhia Manufatora de Tecidos de Algodão.
§ 1.0 Essa linha de transmissão destine~se a transportar um f01·necimento
&e 'lm.ergia elétrica a se.r feito pchl referida ~mpéêsa à m8ncicn:ad~ fábrica de
teddos.
§ 2.0 As condições dê.sse fm·nedmento, a dat.<:: do seu m~c10 _e as resp:::ctivas tarifas serão fixadas por portaria d0 Mini:>tro 'da. Agricultura, rnediantP.;
proposta da Divisão de Águas cl.o Departamento Nacional da ·Produção MineraL
Art. 2 °
obriga-se a:

Sob pena de caducidade da presente autorização. a interessada

I - Registrar êste tí.tulo na Divisão de Águiis do Departamento N:adcm.l
da Prcdt:;::ão Minm·a1, do Ministéric de" Agricultu::a, dentro de trinta (30) dias,
a partir da data de sua publicação.
·
li ~ Apresentar-lhe projeto! especificações e orçarneP.to, assim como ini~
oiar e concluir as o"!:lras, nos prazos q_ue fo1·em determinados pele Mi:r:.istro da
Ag:-icultura ,
Art. 3.0

O presente Decrete entra em vigor na data de l>Ua -publicaçãn.

Rio de Janei:to, 18 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56."
dR República.
GETULIO VARGAS .

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N. 0

16.616 ~

DE

18

DE SETEMBRO DE

1944

Outorga a José G9nçalves da Silva, concessão pam aproveit-amento de ener(ii.!'J.
hidráulica de um desr.ivel existente no ribeirão do Onça, distrito de Co~
roací, município de Peçanha, Estado de Tldinas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Etrt. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 150 do Código de Aguas:
(De-=r~to n, 0 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art.

1.0 Respeitados os direitos de te'rceiros anteriormente adquiridcs,

é outcrg<>.da concessão a José . Gonçalvês da Silva para o aproveitarneDto de
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energia hidráulica de U!TI desnível existente no ribeirão do Onça, distrito
do Coroací, muni.cípio de Peç:mho, Estcdo de Minas Gerais, com a potência
de que:.·enta e nove (49 kw) quilowatts, correspcndente a um desnível de
trinta e três (33 m) metros e e uma descarga· de derivaçã'o de cento e cinqüenta ( 150 I ps), litros por segundo.
§ 1.0 O aproveitamento destina-se a produção, transmiss8.o, transforn7.2çâo e distribuição de ene1·gia eJ.étrica no distrito de Co:roací, r.-~unicípio
de PeçBnha, Estado de Itiinas Gerais.
§ 2.0 ftsse aproveiLsmento, que já se acha re::.:Jizado, fica legalizado
pelo presente Decreto.
A:rt. 2. 0 Sob peua dz multa de mii (Cr$ 1.000,00) cruzeiros, o concessionário obriga-·se a:
I ~ Registrar o presente título na D~visão de Águas, dentro do prazo
de trinta (30) dias, a partir da sua publicação.
II Assinar o contrato cie concessão dentro do prazo de trinta (30)
diss, contados da data em que fôr publicada a aprovação da respectiva minuta pdo Ministro da Agricultur2,
III Apresentar o mesm.o GOntrato à· Divis5o de Águas, para fbs de
registro, até sessenta ( GO) ài1:1s depois de rGfÔ.>::trado no Tribun~l de Ccnto.s.
IV il.presenta:r, em três (3) vias, à
referida DiVisão de Águas,
dentro do pr8.ZO de seis ( 6) rpeses, co:;1tado da data da publicação do prese!lte Decreto:
é:)

planta, em escala razoável, do conjunto do aproveitamento;

b) esque:in.:t geral das ligações;

c) características do gerador;
orçamento detalhado das insto.lações..

d)

Parágrafo único. Os prazos, a que se refere êste artigo, poderão ser
prcrrogadcs por 2to do Ministro da Agricuitur2:, ouvida a Divisão. de Águas
do Departamento Nacional da Produção Miners.l.
Art. 3.0 O co:;1cession2rio fica obrigado a construir e a ma!"l.ter, nas
prc:ximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando for deterrdnado p~la Divisão de Águas, ·as instalaç5es necessárias pam observações
lüümétr.icas e medições de descar-;;;a do curso de água t:..tilizado,. e a reali~m
as cbservações de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 4. 0 A rr:.inut2 do contrato disciplinar desta concessão será p:repar2cl3 pela Divisão dG Agumi e sublnetida à aprovacão do Ministro da Agriru~.

-

,

Art. 5.0 O p·.szo da presente concessão 6 de trinta (30) anos, contado
a partir d:1 d8.ta do registro de que trat<:: o número I do art. 2. 0 •
Art. 6. 0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e crite~.·ics.J na ccnstituíçãO do patrimônio da concessão, em função da indústria,
com::crrendo, direta ou indiretc.mente, para a produção, transmissão, trans~
[ormar,ãc e distribuição de energia elétric3.
Art. 7.O As tabelas de preço de energia serão fixacL:.s pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienahnente revistas, de acôrdo com o disposto no art. 180 do Código de Agua~.
Parágrafo único. As atuais tabelas de preço de energia fornecida pelo
concessionário seúío mantidas até que, pela Divisão de Águas, sejam fixadas
as que deverão vigo-;-ar no primeiro perícdo de taríías.
Art. 8. 0 Para a manUtenção da integridade do patrimônio a que se refere o <::rt. 6. 0 , do presente Decceto, será criada uma reserva, que proverá às
renovações por depre~i:::ção deteqninadas por usura ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A com:tituíção dessa reserva, que sz denominará "reserva de renov2ção", será reelizada por quotas especiais, que mcidirão s6bre
as tarifas sob forma de pe:rcentagem. Essas quotas serão determín:>.das tendo-,

53>3
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se em vista· a dur01.ção média do material a cuja renovação ~ dita reserva
terá que atender e poderi5.o ser modificadas, triei"!al:ríl~nte, na' época da revisão
das tarifas.
Art. 9.0 .Findo o pra.zo ôa concessão, o patrimônio desta, constitufdó
na forma do art. 6.0 , reverter& para o 1VIunicípio de Peçanha, em conformi~
dadc com o estipulado no art. 165 do Código de Águas, sendo o concessio~
nário ind~nizado do seu investimento ainda não amortizado, na base do custo
histórico, deduzida a "reserva de reno-ve.ção", a que se refere o parágrafo
Único do artigo precedente.
§ 1. 0 Se o Município de Peçanha não fizer uso do seu direito a essa
revers3o, o conC8·ssim>ário po-derá. noquere1· ao Govêrno Federal seja a concessão 1"enov<~da pela forma. qu0, no :respectivo contrato, deverá estar prevista.
§ 2.0 Para os efeitos do pa";"ágrafo anterior, fica o concessionário obrigado a dar conhecimento 8.0 Governo Federal da decisão do ~Jlunicípio de Pe~
çanha e a entrar com o requerimento de pron·ogação da. concessão ou o de
desistência desta, <1té seis (6) meses 'antes do término do respectivo pra.zo.
Art. 10. O concessionário gozará, desde a data do r$gi~tro a que se
refere o art. 5.0 , ·e· enquanto vigorar esta concessão, dos· favores constantes do
Código de· Aguas e das leis especiais sôb:re a matéria.
.
A:rt. 11. O p:resente De'c:reta entra em vigor na data da sua publicsção,
revogadas as disposições em contcá:rio.
Rio de Janeiro, 13 de setembm de 1944, 123.0 da Independência e 56."
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.
DECRETO N. 0 16.61.7 -

DE 18 DE SETEMBRO DE 1944

Supr;."mc ca.r§os extintos

O Preside1li:e da Republks, usando da atribuição que lhe, confere o artigo 74, letra a, da Consti.tuiç§.o, e nos têrmos do ar~. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei :i1.0
195, de 14 de abril de 1941, decreta:

3:

A;;t. 1.° Fi.cam suprimidcs vinte e sete (27) cargos da classe 'E da
c~rrei:r2 . de E~c:ritur6d.o, do .extin-::o Quadro II, do }/l:inistério da Viacão e
Obras Públicas, v~gos era vil'i'Jde da promoção de Aibino J;a.quim Antunes,
Altair José M8l"ia, Antônio 1\.18chado, Artur José de Almeida e Silva, A!lton
Marquns Batista de Leão, Corim: de 1\/I:iranda F\·eitas, Cremilda Rodrigues
Val2.daYes Guim.s•rãcs, Eunice de Oliveira, Helana Luzia Iviartins da Silvá,
Id:méa Morei;:-a da Cru:::, João Rodoífo Coelho de Carvalho, João Stramandinoli,. José Sm:•r'es da Silva Fi1ho, José Trajano de Azevedo, Jurema Matoso de Barros, Luíza Fcmeca da Cunhs e Silva, I\llaria José Nunes, Maria
de Lourdes Castl-.r da Si.lva Reis, Moem::~ B:::stos, Odília Guimarães Ferr.andes, Orl<mdo da Cunha Arêa~, Oto Ha:rtenbaclf, Petrônio Fcscarini, Raimundo
Non<~to Ax·;o.gão, Rute da Silva Breves, Silvino Vieira e 'Wilson Cícero de
Sá, devec:?:clo a dotação ccrre:;pondente ser levada a crédito do.• Cont<~ Corrente do mesmo Qu3.clrc, pc.ra sm· aplicada no provimento dos respectivos
cargos vago-:;.
A;:-t. 2.0 Re-vogç_m.-,se as disposições em ccntrário.
R~o, 0_7 ]2nei:ro, 18 de sete:r;::;.b:w de 1944, 123.0 da Independ&ndá e 56.0
da Rcpubt:;,ca.
GETTJL.IQ

VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 0 16.618 -

DE 18 D-E SETEMBRO DE 1944

Supâme cargos extintos
O Presidente da Republicn, usz.ndo d:<t atr-ibui.ç2o que lhe conbre o ar~
tigo 74, letra a, da Con.stituição, c nos têrmos do Grt. lP, aHP.~a a, do De~
creto-lci n. 0 3 .195, de 14 de abril de 19~·1, decreta:
Art. 1.° Ficarn suprünidos vinte e nove (29) cargos da classe E da
car:reira de Escritur5rio, do extinto Quadro H, do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Ademar de Barros Gou~
Vei.<:J., Afonsina de Carvalho Chavantes, Argen"i:ina Marçal, Cândida da Silveira Clapp, Carlos Lobo Viana, Claudemim Caet::>.na da Silva, Cipriano
~staves das Dores, Dalii.a Morais Moreir-a, Déa de Amújo, Elvira Fra:;co
de Carvalho. Castar, Em.íJia :&blafai.a, Eulir..a Mnncebo Monteiro de Azevedo, Gentil Viana, Hermínia da Silva V s.sconcelos, Humberto de Aguiar,
Irz.í Carlos da Silva, Isaltino Ferrcirn Lope!:, Jo&.n do PradG Neves, José
Zcb:ral Bact.a, Luiz Augusto de Vasconce!o3, I\.ia.ria Carme!ina Pereira de
OHveira, IVIarian~ Castdpoggi Fernandes, NeJ:;;on Moura, Nicomedes Cordeiro Dias, Odila Barbosa Cardoso; Eaim.undo Nona.to de Oliveim, Telêmaco
Vieira Brz:úl e Valdomi.ró de Faris.s Cabrd., e da apasentad.&:da de Bernar-:dino Sous2 E::;trê1a, devendo <f dotaç:êío con·espondente ser levada a crédito
da Conta COrrente dp :rr..e:::mo "Quadro, para ~er aplicada no provi:m€r.to dos
;:cspec1ivos ca1·gos vagos.

Art. 2.0

Revogam~se

as disposições em corr(::ário.

l~io de Janeiro, 18 de setembro de 1944, 12J.0 dól. Independência e 56.0
da RePública .

GETULIO

VARG/I.S.

]oiio de .I:.aenàonça Lima.

DECRETO N. o 16 .. 619 -

DE

19 DE SETEIIIIBRO DE 194.:."!·

Declara de utilida.de pública o "CetJtm áe A.'>:dstência Social

Braz~Mooca

O Presidente da República, atendendo ao que n)quereu o "Centro de As~
sistência Soci.al Braz-Mooca", com sede nc. Caplta! do Estado de São Paulo,
o qual satisfez as exigên.ci<!s do art. 1/' da Lei. n. 0 91, àe 28 de agôsto de
1935, e, usando da atribuição qu8 lhe confere 9 art. 2.0 da cite da lei, decreta:
Artigo. único. 'E' declarado de utilidade pública, nos têrmos da mencionada lei, o "Centro de Assistência Social Braz-:i11coca', com sede na Ca~
pital do Estado de São P8ulo.
R:io de Janei:co, 19 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexn.n.d1·e JYlarcondes Fillw.

[)8.5
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DECRETO N. 0 ·16.620-

DE

19

DE SETEMBRO DE

1944-

Concede aumento geral do salá-rio e institui o regime de salário-família no
lnsl:ituto Nacional do l-/late, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arCC~nstit.uição, decreta;

tigo 74, letra a, da

Art. 1.0 Os s:::lários do pessoal do Instituto Nacional do Mate (I.N.M.)
ficam elevados conforme o cri.t&rio estabe.Jecido no Decreto~lei n.O 5. 976, de
10 de novembro de 1943, tomados como base os salários percebidos na data
dêsse Decreto~Úd.
Art. 2. 0 Além clo aum~mto fi.'tado no artigo anterio:r, :fica instituído, para
o pesso8.l do I. N .-M., o regicae de saláriu~ht:rtília que:: vigorar pa:ra os ser"vidores civis da União.

Art. 3.0 Ficam aprovadas as ~mexas Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar, em ,;ubstHuição às aprovadas pelo .Decreto n. 0 10.755, de 30 de
outubro de 1942.
Parágrafo único. As reie;:~ncias de salá-rio das funções que integram
as i:;Jbelas a que se refere êSte artigc t8m os v.:J.lores constantes da es::::alapadrão de sslárlo:; aprovada pelo Decreto n.O 15.494, ·de 9 de maio de 1944,
Art. 4.0 Os atuais cnrgcs e funções do I. N. M. p~ssam a integrar <>~s
'rabdas a que se refere o artigo anterior.
§ 1.0 O enquadramento do pessoal existente fm·-se-á de medo a mant~1:,
em n~lação a cada servidor, eqüivalência ent:·e o salário atual, -rnajorado ll'}S
tênnos do artigo 1. 0 d&ste Decreto, e o SElário cl.a f'..lnção que passar a ocup!;l.r
nas novas Tabelas.
§ 2. 0
Dentro do pr.:'l:~o de trinta dias, a cor,tar da publicação dêste Decreto, o presidente do I.N .M. fa1·á pubHcar, no "Diário Ofie1al", a relaç8.o
hominal dos servidot"es cujas funções passam a integrar as novas tabelas.
Art. 5.0 As funções vagas da Tabela O:·dinária só poderão ser presmchidas, sdvo quando se tratm de promoção, à medida em que fôrem suprimidas as funções análogas da Tabela Suplementar e na razão de 1 por 1.
§ 1.0 Nas séries funcionais em que, pela existência de excedentes, o
número de Junções preenchidas fôr superior ao total previsto como situação
definitiva, não serão providas funções vag.ss, exceto por promoção, até que o
número de funções preenchidas se reduza àquele total.
~ 2. 0
As funções excedentes serão suprimidas à medida que vagarem.

Art. 6.0

As funções constantes da Tabela Suplementar serão suprimidas

à medida que vagarem, não pode-ndo, em hipótese <'l.lguma·; ser novamente
enchidas, ainda que em caráter provisório.

pre~

Art. 7.° Ficam revogados a alínea g do art. 12 e o art. 57 e seu parágrafo único do Decreto n. 0 lO. 755, d3 30 de outubro de 1942, e d:?mais dis.
posições em contrário.
Art. 8. 0 Êste Decreto s·ntrará em vigor na data de sua publicação, ex~
ceto .quanto ao disposto nos artigos 1.0 e 2.0 , que vigorará a partir de 1 de
julho de 1944.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa!Ies.
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TABELA.

NU~mniCA

a)

OHL""INARIA DE PESSOAL

FUNç{?ES EIV! COMISÚ.O

li

SITUAÇÃO ATUAL

~
"o

SITUAÇÃO PROPOSTA

;i

w

,---~------------

Funções

I

\ Salirio

1".
ll'; l.!rr..

r

.

1

do

Fur:<ções

(funções!

I

--16-i

PrBsidento
Diretor .

S. 000,00
4.000,00

Assistent~ Jurídico

3. 000,00
3. 000,00
2.500,00

. .:._ ...... , ......... )
Chefe ele Serviço ....................
Ch2fe de Dei0gs.cü:· I~e~ional .. __,, ..... . 1
Chefe de Seção (Divisão Zccnômica).
Chefe de Seç8o (Serviço de Administração) . . .· ..................... .

2. 500,00
2. 000,00

ri

.'---'- - - - - -

11

II

I

I
I

2

'

4

1 I

f

3
.

3

I

11-1
I 161

@

I

:'i

Chefe de Serviço .... , .............. .
Chefe de :Cdc3;ada Ro:;:gion3.l) ........ .
Chefe de Seção (Divisão Econômica).
C.he::"e de Seç9o (Serviço de Administr·ação)
..... , ....... , .

"

I
I

.......................... I

I'Jiretor . . .....................•..•.

I Cc.n.sultor Jur:ídico , ............. , .. .

I

( Salário mensal

I

~I

I

I

Cr$
5. 500,00
4.000,00
3.400,00
3.400,00

2. 800.00
2. 800,00

2.300,00

b)

SÉRIES

FUNCIONAIS
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.l

de I
funções i

Funções

mensal

~·~o.oo

ContítÍuo

,:

Saládo

I

I

7

I

i:~~;;;;

Escriturâ:do
Escritúrário

Núm.l

II

ExceVagos

dente~

t -

ª~ I

de

I

Referênda de
s<:hí.rio

Funções

' funçÕeS>~

I

1

!

I
i
I

Exce-

I

dentes

Vagos

Observações

I

i

I

- _i'____,___I_ _

-

1

;

jI

"'";""m"

11

I

·.I ;

= =:_:~_E_'_c_d_ru_·,_á,_·;o --~--'-·O_O_,o_o~~------~~---~-:_ll---:_:~~----·_··_·_·_··_·_·_·_··_·_· 1 +1----~-~-----_:=:~~--------I - I
41 .. ~~~~~--. ..
I
:-t ~~':i
I ' gg~~ 1--:-:-[- 1---~:-1 :::::: :·· .. ·.. ·.:: i~ ~---:-1
I
___1_0__

__·_·_···

1

1

1

--1

F;scal .. .. .. ..

1c:.:o,oo

4

:
1

27

-

3

:
1

-----~--.. -------------------C------'--------~-----'-------------- -----~ ----~'-----'--~- - - - - - - - - ~

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.l
de

/

Funções

Salário mensal

funções-/

.

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I Exce- I Vagos Núm~ I
Identes I Irun~~.,/

I
Mensageiro . , ._..

4
4

I

1

1

300,00

Motorista ..... .

1

I

!

2

I

2-

ilI

I

1-1

Cr$
600,00

I
4

20

M emageiro

I

. . . . . . ... . . . . . . . i

I

:

l. 500,00

1' 200,00

1

1. 000,00

2

900,00
9

3

4

I

_z/

8

Motorista

I- - :1 · · · • · • • · ·· • • · · · •
I

2. 000,00

14

I""'':.~:~· ::
I .. ... ... . .... . . .

~I::::::::::::::::
20 I

ObservaçÕe!l

1

1

Cr$
Oficial Administrativo ....
3
Oficial Administrativo . , , ,
4 I Oficial Administrativo , , , ,
5
Oficial Administrativo , , , ,
6
O f i c i a 1 -Administrativo ....

Vagos

I
Jl

2

Exce-

salário i dentes

4

1

I

Funções

I
I
I Referên-1
ciade I

I

I I

I

I :

27

::

2

-

I

--:-r

I-

I

1

1

2

-=--1

1

I
1

1

3

1

~~----------------~~~~--~~--------------~~~~-~-------

c,-s

1

. . . . . .. ,

Porteiro

1

---

I

400,00

-si
---

.......

300,00

-

1

---

1

I ................ I

1

I

--I

I
I

I

Cr$
Servente

1

lI

I

5

I

I ---

-

2
- - I ---

I-

TABELA

I

6

---

2

I

NUMÉRICA

I

Port~ir•

lO

1

I

1

I
I

Servente

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

8

I

I
I

-

-1-1
-

6

4
4

~

""'-==== "

SUPLE!I'iENTAR

DE

i"

PESSOAL

~

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.)
de /
funções i

Salário mensal

Funções

Núm.l
de

Carreira, ou cargo

funções\

Chefe de Divisão. , ..... .

Cr$
3. 000,00

1

Ccntadqr

3.000,00

1

Gerente .

4

Diretor Regional

3.000,00
....... ,

2.500,00

I
5

Chefe de Divisão

.......-I

.............
I
..............
1 Gerente
I
3 I Diretor Regional
Contador

1

'

'•_•'' •' 'I

"
D

I
Salário mensal

1:

I

5

I
I

:;i

!

Cr$
3.400,00

l1

3.400,00

II

3.400,00

2. 800,00

Observações

I
I
I

(J

Estes · cargos são exe r~
ciclos em comissão,

,.

por pessoal que fazia

parte do'Quadro a que
refere o art. 48
do Docreto n. 0 3 . 128,
de 5-10-38.

§.,.
o

!:~~:~=~~= Té~~i~~ ..........· : : l

1

1

Inspetor
.. , .. , ... , , .. , (
Sub~Din~tor Regional ...

3
2
1
1
7
4

·1

Assistente

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

Desenhista

, . , ... , , .. .

Fisc&J ,

..... , .. , , •....

·1

Assistente . , ... , .. , ... , .

1

Cgntabilista

1

Assistente Regional , .... .

Contobilista

2
6
10

Fiscal

.... , .. , .. .

...... , ....... · .

Auxiliar
Chauffeur

1
1
8
1

.. , .... , .. .

....... , .. , , ..
.. , .... , . , , .

Contabilista
..... , ... ,
AuXiliar
.... , ... , ... , .

7
1

8
1

102

I
I

1
3

2
1
1
7
4
1

1
2
6

10
1
1

8

.... , ..... , .

600,00

1

Auxiliz.•r
•.........•...
Fiscal
.... , .. , .. , , .. , .
Telefonista
. , .. , ...... .
Auxiliar
. , ...... , .. , ..
Telefonista
....... , .. .

500,00

14
7

1 Contínuo
............ -I
3 ' Estafeta . . . ........... 1
Servente . , ........ , , . ,
Zelador Regional .. , .. , ..

i(
--I

1

600,00

Contabilista

14

2. 000,00
1.500,00
1. 500,00
1.500,00
1.200,00
1. 000,00
1. 000,00
900,00
900,00
800,00
800,00
800,00
700,00
700,00
700,00

·i

I
r

500,00
5,00,00
400,00
400,00
300,00
300,00
300,00
300,00

1
8

1
1

j_i
102

Assistente Técnico ... , ..
Assistente
... , ...... , .
Inspetor
............. .
Sub-Diretor Regional ... .
Assistente
....... , .... .
Desenhista
.......... .
Fiscal
............... .
Assistente I
........... ·
Contabilista>
.......... .
Ass-istente Regional ..... .
Contabilista
.......... .
Fiscal
....... , ....... .
Auxiliar
............. .
Cht:mffeur
........... .
Conh:·biliS"ta
..... , .... .
Auxiliar . . ......... , .. .
Contabilista ; _. , ....... ~
Auxiliar . . ............ .
Fiscal . . .............. · · f
~el~f?nista . . .......... ·I

·1

hu:xthm- -.

'I.1

. ....••...... ·

Telefonista . . ..........
Contínuo . . ........... .
Est2feta . . ............ .
Servente . . .. ,', ........
Zelado:;:- Regional ....... .

·1

I

2.300,00
1. 800,00
-1. 80'0,00
1. 800,00

1.400,00
1. 200,00
1. 200,00
1. 100,00
1. 100,00

1.000,00
1. 000,00
1.000,00
900,00
900,00
900,00

750,00
750,00
650,00
650,00
650,00
550,00
550,00
450,00
450,00
450,00
450,00
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DECRETO N.O 15.62Í -

DE

19 DE SETEMBRO DE 1944

Altera t2helas de extranumerário-mensalista
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o artigo 74, -letra a da Constituição, decreta:
-

Art. 1.° Ficarn tr-ansferidas, para a Tabela Ot·dinária de Extranumerário-:r.1e:.1sa1ista do InstitUto N8cicnal de Estudos Pedagógicos parte referente ao Serviço de Biometria Médica do Ministério da Educação e
S<>~Úde, a partir de 1 de outubro do corrente ano, as seguintes f-unções, que
co;;:.thuc.rão preenchidas pêlos atuais ocupantes, constantes da relação anexa:
a) da Tabela Ordinária da Divisão do Pessoal
im:a, uma função de :médico, re.fe.:·ência XV;
b) da Tabela Ordinária do Serviço do Pessoal
uma função dG médico, referência XV; e
c) da Tabela Ordinária da Inspetoria Federal
<de Ministério da Viação e Obras Públicas, uma
~·ê!:.da

do Ministél'io da Agriculdo Ministério da Fazenda,
cle Obras contra as Sêcas
função de médico, refe-

XVI.

Art. 2.0 A despesa, no corrente exercício, com a execução
""-10 artigo anterior, na importância de Cr$ 10.200,00 (dez mil
cruzeiros), correró. à conta do crédito suplementar aberto pelo
n.0 6. 878, de 19 de setemb>o de 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data. de sua
·'teVog2das as disposições em contrário.
·

do disposto
e duzentos
Decreto-lei
publicação,

Rio de Jiimeiro, 19 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúblic&..
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
A de Souza Costa.
joâo de Mendonça Lima.
Apolonio Sa11es.

-Relação nomind a que se refere o· Decreto n.o 1.6.621, de 1.9 de setembro de 1.94!!, dos extranumerário mensalistas, cujas funções são·
transferidas para a ·Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário
mensalista do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, parte
referente ao Serviço de Biometria IVIédica, do Ministério da Educação e Saúde.
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Inspetoria Federal de Obras Contra as Sêcas
1 -

Médico XVI -

Mm·ia Augusta Tibiriçá.

MINISTÉRIO

DA AGRICULTURA

Divisão do Pessoal
1 -

Médico XV -

Marcos Ramos Gomes,
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Serviço do Pessoal
1 -

Médico XV -

Mário Monjardim.
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DECRETO N. 0 16.622 -

DE

19 DE SETEMBRO DV 1944

Concede reconhecimento, sob :regime de inspeção permanente, ao curso ginasial
do G;_/násio da Imaculada Conceição, de Fortaleza.
Não foi publicado aindá no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 16.623 -

DE

19 DE SETEMBRO

DE

1944

Concede 1·econhecirnento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial
do Gird:.sio Cristo Rei, de jacarezinho.

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por faita de pagamento.

DECRETO N. 0 16.624--DE ,19 DE SETEMBRO DE 1944
Concede à sociedade anônima E. R. Squibb & Sons do Brasil, Inc. autorização
para funcionar na República
O Presidente da República, atendendo ao que ·requereu 2 socied2de anQ~
nima E. R. Squibb & Sons do Brasil, Inc., com se·de na cidade de Wilmington,
Estado de Delaware, Condado de New Castle, Estados Unidos da AmériCa,
decreta :
Artigo umco. E' concedi-da à soCiedade anônima E. R. -Squibb & Sons
do Brasil, Inc., com sede mi cidade de Wilmington, Estado de Delaware,
Condado· de New Castle, Estados Unidos da América, autorização para funv
cionar na RepúbliCa, com o- capi1·al de Cr$ 2. 500.000,00 (dois milhões e qui~
nhentos mil cruzeiros) e com os estatutos que apresentou, mediante as cláusulas que êste acompalli..,am, assinadas pelo Ministro do Tt;abalho, IndúStria
e COmércio, ficando a ·mesma socied<lde obrigada a cumprir, integralmente as
~eis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o Objeto da re~
ferida autorização.
'
·Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 5651
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexand!·e Marcondes Filho.

Cláusulas que acompanham o Decreto n. 0 16. 624 desta data
I

A sociedade anomma E. R. Squibb & Sons do Brasil, Inc .. é obrigada_ a
ter permnnentemente um representante geral no Brasil, com plenos e ilimitados
poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem,
quer com o Govêrno, quer coin particulares, podendo ser demandsdo e receber
citação inicial pela Sociedade.
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II
Todos os atos que praticar no Brasil ficarão sujeitos Unicamenté às respectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus Tribunais judiciários ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida Sociedade reclamar
qualquer exceçãc, fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão
servir de base para qualquer reclamação concernente à execução das obras· ou
sa-rviços a que êles se referem.

III
A sociedade só poderá realizar no Brasil as finalidades de que trata a letra
a do artigo terceiro do seu certifícedo de incorporação, que dependam de .licença
prévia, depois de satisfeitas as exigências da legislação e,special que regula
aqueles objetives.

IV
Fica dependente de autorização do Govêrno qualquer alteração que a Sociedade tenha de fazer nos r,espectivcs estatutos.

v
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do princ1p1o de
achar-se a Sociedade sujeita às disposições de direito ·que regem as Sociedades
Anônimas.

VI
A infrB.ção de qualquer das cláusulas para a qual não esteja cominada
pena espechll será punida com a multa de mil cruzeiros (Cr 1.000,00) a cinco
mil cruzeiros (5.000,00) e, no cE.so de reincidência, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em vi.l.·tude de qual baixam as presentes cláusulas.
Rio de J an~iro, 19 de setembro de 1944.

DECJ:<ETO N. 0 16.625 -

~

Alexandre Marcondes Fill10.

DE 20 DE ,SETEMBRO DE 1944

Anula a autorização conferida a Pedro Vaz Ferreira pelo Decreto n.0 9. 935~.
de 4 de março de 1942
O Presiden!:e da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a,, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de jar!eiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica anulada a autorização conferida ao cidadão brasileiro
Pedro Vaz Ferreira pelo Decreto número oito mil novecentos 1. e trinta e
cinco·' (8.935), de quatro (4) de março de mil novecentos e· quarenta e
dois ( 1942), para pesquisar manganês, b:o.mxita, coridom e associados, no
município de Iguape, do E_stado de São Paulo.

Art. t2. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1944, 1~3. 0 da. Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
Col. de Leis -
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DECRETO N. 0 16. 626 -

DE

20

DE SETEMBRO DE

1944

Au!otiza a Companhia de Indústria, Comércio, Mineração e Agricultura
"Cicma'* a transformar cin'qüenta por· cento do seu capital em. ações ao
portador
O Presidente da- República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da ConstitUiÇão e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 6.230, de 29
de janeiro de 1944, decreta:

Art. 1.° Fica..autorizada a Companhia de Indústriso, Comércio, Mineração
e Agricultura "Cicma", sociedade anônima· com sede na cidade de São P~..Ilo,
a transformar cinqUenta por cento (50 %)·do 8eU capital em s.ções oo por·
tador, dd acOrdo com o que dispõe o art. 1,0 do Decreto-lei n. 0 6.230, de
29 de janeiro de 1944.
Art. 2. 0 Revogam:..se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1944, 123.0 da! Independência -e
56.0 da Repú.blica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 16.627 -

DE

20

DE SETEMBRO DE

1944.

Autort'za o cidadão brasileiro Ivo de Magalhães a lavrar jazida de carvão
minÚa:l no município de São jerônimo, do Estado do Rio Grande do
Sul

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de j2neir~ de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ivo de Magalhães- a lavrar jazida de carvão mineral em terrenos situados no 3.0 distrito do muniCÍpio de São Jerônimo, do Estado do Rio Grande do Sul, numa área de
quatro hectares e n'oventa ares ( 4. 90 ha), definida por um polígono mistilíneo que tem o primeiro vértice situado à margem esquerda do arroio Martins _à distância de vinte e quatro metros (24· m) com orientação magnética
setenta e quatro graus sudeste (74.0 SE) do extremo leste (E) da casa de
Estevão Ramos e 'cujos lados, ,a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações" magnéticas: trezentos e trinta e oito metros (338 m),
cinqüenta e seis g;;;us noroeste (56° NVV); cento e noventa metros (190 m)',
um grau trinta minutos sudoeste (1° 30' SW); duzentos metros (200 m),
quatro graus quarenta e cinco minutos sudeste ( 4° 45' SE) e o curso do
arroio Martins para jusante até o vértice de partida. Esta autorização é
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art .. 28
do Código de Minns e dos artigos 32, 33, 34 e suas s.líneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressa'mente mencionadas
neste Decreto.
Art, 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município; em cumprimento do disposto ,do art. 68 do Código
de Mins.s.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

595

Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer dás
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra , será declarada caduca
ou nula, r:ta fo;ma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas as servidões de solo
e sub~solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas,
Art, 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producão 1\l!ineral e gozará dos favores discrimin-ados
no art. 71 do mesmo Códig~o.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título- êste Decreto, que será
transcrito no. livro próprio da Divisão de Fomento da produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros

<c,s 60o,oo l .
Ar,t.

7. 0

Rcvogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Jsneiro, 20 de scb=mbro de 1944, 123.0 da !Edeperidência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N, 0 16.628 -

DE 20 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza a sociedade de mineração Carbonífera União ·Ltda. a lavrar jazida
de carvao mineral no mrL"licíPio de Cresciuma, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe êonfere o artigo 74, letra a, da Constituição, -e nos têrmos do· Decreto-lei n" 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Códiê;o de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a sociedade de mineração Carbonífera União
Ltda., a fazer a lavra da jazida de cat·vão mineral existente no lugar denominado Morro da Ivliséria, em território do distrito e município de Cresciuma, do
Estado de Sant;:~ Cataríri.a, compreendendo os lotes coloniais d-2 números 26,
28, 30, 32, 34, 36, 36, .. 38, 39, 40, 42, 44, 99 a 117, 119,. 139, 139 A, 140,
14-0 A, 141, 141 A, 142, 142 A, 143, 143 A, 144, 145, 147, 148 a 151'
157 e 158. ao todo cinqüenta e um (51) lotes integralmente, ~ os lotes de
números 118, 120, 144 A, 145, 146 e 155, êstes últimos eni número de seis
(6), parcialmente, perfazendo uma área total de mil duzentos e quinze hectares e oitenta e oito ares ( 1. 215,88 ha), delimitada por uma poligonal mistilínea constítuida por vinte (20) lados, que assim se definem segundo a sua
ordem de sucessão: por um lado retilíneo com s"eis mil duzentos e setenta e
'cinco metros (6.275 m) de comprimento e rumo oeste (W). a contar da
margem direita do Rio Maina, segundo a linha denominada picadão, ao
sul (S) da ex-colônia Nova Venez~; dgpois por um lado· cmvilíneo com três
mil cento e vinte e cinco metros (3.125 rn), de desenvolvimento, perlongando o rio Mãe Luzia, para jusante, eté o prolongamento da linha de limitação da parte .sul (S) do lote número 26; a seguir, por- uma linha que~
brada retilínea cujos lados assim se caracterizam pelos seus comprimentos e
iumos, a partir da extremidade do lado curvilíneo considerado: mil trezentos
e vinte e cinco metr6s ( 1. 325 m), oitenta e seis graus trinta minutos nordeste (86° 30' NE); setecentos e cinqüenta metros (750 m), cinqüenta e três
graus sudeste (53° SE); mil' metros ( 1 000 m), oitenta e seis graus e trinta
minutos ·nordeste (86° 30' NE); ..j_uinhentos e dez metros (510 m), três graus
e trinta minutos noroeste (3° 30' NW); mil cento e sessenta metros (1.160 m),
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oitenta e seis graus e trinta minutos nordeste (86° 30' NE); duzentos e cinqüenta metros (250 m), três graus e trinta minutos noroeste 1,3° 30' NVV,);
cento e cinqüenta metros ( 150 m) oitenta e seis graus e trinta minutos nordeste
(86° 30' NE); duzentos metros (200m), cinqüenta. graus nordeste (50° NE);
cento e cinqüenta metros (150 m), três graus e trinta minutos noroeste (3°
30' NV:l); setenta e dois metros (72 m), oitenta ·e seis graus e trinta ~ninutos
sudoeste ( 86° 30' SW); q~inhentos e vinte e cinco metros ( 525 m), trê:.;
graus e trinta minutos n·oroeste (3° 30' NW); duzentos e sessenta e cinco metros (265m), setenta e seis graus e trinta minutos sudeste (76° 30' SE); duzentos e sessenta e cinco metros (265 m),' setenta graus e trinta minutos
nordeste (70° 30' NE); cem metros (lüO m), três graus e trinta minutos no·
roeste (3° 30' NW); duzentos· e cinqüenta metros (250 m), oitenta e sàis
graus e trinta minutos nordeste ( 86° 30' NE); trezentos e sessenta metros
(360m), 'três graus ·e trinta lninutos sudeste (3.0 30' SE); mil metros (1.000
m), oitenta e seis graus e trinta minutos nordeste ( 86° 30' NE); até o rio
Sangão; e, finalmente, por um l<odo curvilíneo perlongando o rio Sangão, para
montante até a foz do rio Maina
em seguida, por êste rio até o ponto de
partida.
A1·t. 2.0 A concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos
cofres públicos, em moeda nacional, as taxas e tributos previstos na legislação
em vigor.
Art. 3. 0 As propriedades vizinhas estão suje-itas
servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos
e 40 do Código de
Minas.
Art. 4.0 A concessionana da autorização será fiscalizada pelo Depar·
tamento Nacional ·da Producão 1V1ineral e goza:rá dos favores discriminados,
no art. 71 do rnesmo Códig~.
Art. 5.0 A autorização de lavra terá por título o presente Decreto,
que será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mi·
neral do Ministério da Agricultura, independentemente de pagamento de taxas
por se tratar de entidade que se achava amparada pelo § 4.0 do art. 1~-3, da
ConEtituição.
Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

e,

Rio de Janêiro, 20 de ;etembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 629 -

DE

20 DE SETEMBRO DE 1944

Substitui, r.o Gabinete do Ministro da AeronáuticEJ, as Tabelas Numéric<-ts
Ordinária e Suplementar de Ext.ranume-:ário·mensalis{a dos Serviços
Auxiliares e dá outres providências
O Presidente da República, usando da atribuição q~e 11-Íe confée o artigo 74, letra a, da Constitui.çilo, decreta:
Art. 1.° Ficam substituídas, pelas que acompsnham êste Decreto, ·as
Tabelas Numéricas Ordinária e Suptementar dos Serviços Auxiliares do Ga·
binete do rVIinistro da Aeronáutica.
Art. 2.° Ficam criadas, de acôrdo com as relações anexas, na Tabela
Numérica Ordinária de- Mensalista da Seção de Aviões de Comando, uma
função de amanuense-auxiliz.r. referência XII, e outra de amanuense, refe·
rência XVII; e na dos Serviços de Txansporte, uma de arnanuense-auxiliar,
referência XII, e outra de amanuense, referência XVII.
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Parágrafo untco, As funções transferidas da atual T. N. M. dos Serviços Auxiliares para as da Seção de Aviões do Comando e dos Serviços de
Transporte continuarão preenchidas pelos respe:::tivos ocupantes, constantes
da relação nominal anexa,
Art. 3.0 Da despesa com a execução do disposto neste Decreto, na
importâm:ia de Cr$ 50.400,00 (cinqüenta mil e q~atrocentos Cruzeiros)
anuais, Cr$ 9.000,00 (nove m:il cruzeiros) correrão à conta da Verba 1 Pessoal, Consignaç~o II - . Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Aeronáutica, e Cr$
41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos cruzeiros) à con'ça de destaque
da Verba 1 - Pessoal. Consignação I.I Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas admissões etc., do ?r~amento do mesmo Ministério.

Art. 4.0

Êste Decreto entrará eril vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETULIO V Al<GAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

1\'liN!STtR!O DA AERONÁUTICA
GABINETE DO MINISTRO -

SERVIÇOS AUXILIARES

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PRÔPÕSTA

SiTUAÇÃO ATUAL

Número
de
furições

Refer&ncia

Séries funcionais

'!'abela

Número
de
funções

Séries. funcionais

I

-Tab~la

Referência

I

Assistente jurídico
Assistente Jurídico

1

. . . . . .. .

I

I

Ordinária

XVII

1

11

I

1

I

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

XVII

I

I
I

I

I
2
2

Auxiliar de Escritório . , , , ..
Auxiliar de EscritóLio, , , . , .

XI
X

Or4inária

2
2

Ordinária

I

I
I

4

II
........................
................... I
Auxiliar à e Escritório

··~··

I

I

XI
X

Porteiro

I

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

l,

Porteiro

XIV

Ordinária

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

I

XIV

I

I
Servente

3

I

I

II
..............I
I

VII

Ordinária

3
3

Servente

II . ......................
,

I

I
I

VII

f

I

r

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
fUnções

I

I

I

I

Séries funcionais

I

,I

Auxiliar

3

"""'

I

I
I

Referência

I

........ ....... ,

XI
~

II
I

SITUAÇÃO PROPOSTA

li
Tabela

Suplement.

Número
de
funções

2

I
Séries funcionais

II

I

Referência

I

I

!

............... [
I

I

I

I

I Auxilie.'!

I

XI

I

I

Tabela

GABINETE DO MIJ:!ISTRO -

SEÇÃO DE AVIÕES DE COMAI'IDO

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

-

-·
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAçÃO ATUAL

Número
de
funç~es

I
J

I

Séries funcionais

I
I

I'

I
II
I
I

Referência

I
I

II

Ta bel~

I
I
I

3

Artífice

5

Artífice

5

Artífice

I

I

de

i

I funções

I

I
I

I

·1
1
I

XI
IX
VIII

Ordinária
Ordipária

Ordinária
i

'I
Ir

I

Série's funcionais

Amanuense

Amanuense Auxiliar

I
I
I

I
'I'

. . . . . .............. ·-· ...
. .......................

3

5

II

I

I

I

i'ío

II

o

XII

I

I

XI

IX
VIII

TabE!!a

I

I

I

i
........................ I

5

XVII

IArtífice

13

I Refe!'ênda I

I ........................ I

I

----

li

I

II ........................ III
I
I
I

1

I

I
I

II

1

I
I
I
I

(Serv. Auxiliares) .f
(Serv. Auxiliares) .. /
(Serv. Auxiliares) .

Número

.

I

I

_O•I.-.

I

I

m

"

r
r

Auxiliar de Escritório
1

IX

Auxiliar de Escritório (SeJ

1

viços
Auxiliar
viços
Auxiliar

1
1

·1

Auxiliares) .... , .
de Escritório _(SerAuxiliares) ... , .. ,
de Escritório (Ser-'

IX

Ordinária

1

VIII

Vlll

Ordinária

1

VIl

~~~~--~v~i-ç~o~s~A~u=Xl~·~li•a-re~s~)~·~·~·~·-·-·=·~·~~~V~II=-~~O~r-d~in-á=r~ia==~~~3-=~~----~-=~~~~~,~~~~~~~~~ ~
GABINETE DO MINISTRO- SERVIÇOS DE TRANSPORTE
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
-.~~

~

'

SITUAÇÃO ATUAL

Número

de
funções

l
I
I
I
I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
Referência
I
I

Séries funcionais

Número
Tabela

de

1

r

1

I

Referência

Séries funcionais

funções

l
I
I

I

Amanaense

Tabela

I

r

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

I
I

XVII

f

-

"'o

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

'Séries funcionais

I
I

Referência

Tabela

I
I

I
I

I

I

lI

I

Número
de
funções

I

I

I
I

I
I

Referência
~

Amanuense Auxiliar

. . ' . . . . . . . ' . . .. . . . . . . . . .

I
I

I

I ........................ l
I . ....................... I
........................ I
iI

I

Auxiliar de Escritório

I

Artífice (Serv. Auxiliares).[
Artífice (Serv. Auxiliares),)
Artífice (Serv. AuxiEace,).

XII

Artífice

XI
IX
VIII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

2

5
5
12

I
I

I
I

Séries funcionais

I

[
5
5

I

I

I

2

I

r

Auxiliar
viços
Auxiliar
viços
Auxiliar
viços

de Escritório (Ser-i
Auxiliares) ....... j
de Escritório (Sec-1
Auxiliares) ....... [
de Escritório ( Sec-1
AuxiHace') ...... ·1:

I

IX

Ordlnária

VIII

Ordinária

VII

Ordinária

I
I

3

XI
IX
VIII

I

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. I
I!-........................
f

VIII

......... ·-· ........... ·-·

VII

.

'

..

r

IX

Tabe~a

I

lI

Guarda (Serv. Auxiliares) . I
Guarda (Serv. Auxiliaras). j'
Guarda (Serv. Auxiliares) . I

2

3
4

2
2

IX
Ordinária
VIII I Ordinária
VII
Ordinária

I

II

r
r
r

I Mestre
Mest~e

I

(Serv. Auxilia.res) .. j
(Setv. Auxilia.res) .. l·

2

3
4

9

I

5
5

I

XIV
XIII

Ordinária
Ordinária

r

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

2
2

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • i • • • •

4

Motorista-auxili~r

XIII
XI
IX

Ordinária
Ordinária
Ordinária

(S. Aux.)

XIV
XIII

r

1

I

.

II
I

XIII

Ordinária

I
M otorista~auxi!itlt

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

5
5

XIII
XI
IX

·························
........................
. .. .. . .. .. . . . .. . . ... .. .

5
5
11

I
I

I
I
I

Motorista
Motorista (S. Auxiliares) ..
Motorista (S. Auxiliares) .. ·
Motorista (S. Auxiliares) ..

IX
VIII
VII

ir

I

I 5

-

I

I
1

l

........................
........................ Ir
...... .................. (

Mestre

l

I

r

Guarda

I

VIII

I

I
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DECRETO N. 0 16. 630 -

DE

20 DE SETEMBRO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Ext•·anumerá.::io-merwalista do Laboratório da Produção lVlineral, do 1\qinisté::io da .Agricultura, e dá outra~

provicJ.ências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConstituiçãO·, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de ExtranumeráriO-mensalista do LaborB.tório da Produção Mineral,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do JYiinistério da Agricultura.

Art. 2.0 A despesa de Cr$ 10.809.00 (dez mil e oitocentos cruzeiros)
para execução, no período de 1 de outubro a 31 de dezembro do corrente
ano, do disposto neste Decreto ccnerá à conta do crédito especial aberto pelo
Decreto~ lei n.0 6. 591, de 15 de junho de 1944.
Art .1 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo~
gadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúblic2.
GETULIO VARGAS.

Apolonio,. Salles.

ll!INISTtRIO DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA.PRODUÇÃO MINERAL

.

LABORATÓRIO DA PRODUCÃO MINERAL

N.o de
iunções

Séries. funcionais

a)

I

Referência

I

I

Tabela

I

Campina Grande
Auxiliar· de Escritório

2

--

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

VII

Ordinária

2

I
Laboratarista

4

--

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

v

I
Ordinária

4

Servente

2

-2

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

III

I

Ordinária
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DECRETO N. 0 16.631- DE 21 DE'SETEMBRO Dl!: 1944
Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalisià. do Serviço
de Comunicações do Ministério da Educação· e Saúde

drt.

O Presiclente da República, usando da atribuição que lhe confere o
74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica, alterada, na conformidade da relação anexa, a Tabel~
Numérica Ordinária de Extranumerário-menss.•lista do Serviço de Comunicações
do Ministério da EducaÇão e Saúde.

Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá
à conta do CTédito, suplemÉmtar aberto pelo Decreto-lei n. 0 6.891, de 21 de
setembro de 1944.
Art. 3. 0 Êste Decreto entrará etn vigor no dia 1 d>9 outubro do corrente

ano.
Rio ,de Janeiro, 21 de setembro de 1944, 123. 0 da lndep&ndência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema,

:AHNISTl!:RIO DA EDUCACJiO E

SAl'l"DE

SERVIÇO DE COMUNICAÇõES
TABELA

NUMERICA

ORDINARIA

DE

EXTRANUMERÁRIO·MENSALISTA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Número
Séries funcionais

Referência

Tabela

Séries funcionais

de

Auxiliar de Escrit6rio

Auxiliar de Escritório
3
3
3
3
4
16

Referência

funções

XI
X

IX
VIII
VII

4
6

XI

8
10

IX
VIII
VII

X

.......·................ .

14
42

Operador EspeciBiizado

1
1

XII

Tabela
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DECRETO N. 0 16.632

DE 21 DE SETEMBRO DE 1944

Suprime função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
da Inspetoria Geral de lluminação
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fka suprimida, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista, da Inspetoria Geral de Iluminação, do Ministério da Viação
e Obras Públicas, a fuP..çâo de químico, referência XVII.
Ait, 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1944, )123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 16.633 -

DE

21 DE SETEMBRO DE 1944

Dispõe sôhre a lotação numérica das rf!partições do Ministério da IVlaânha.

Ainda não foi publicado no Diário Oficial.

DECRETO N.O 16.634 -

DE

21 DE SETEMBRO DE 1944

Suprime cargo extint-o
O Presidente da República, uSando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos .têrmos do art. 1.0, alínea n, ào Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo de Guarda-mór, Padrão 26, da Alfândega do Rio de Janeiro, do Quadro Suplementar do Ministé.-io da Fazenda,
vago em virtude da aposentadoria de Oscar "Bormann de Borges, no cargo
em comissão, de Delegado do Tesouro Brasileiro em Nova 'York, Padrão R,
do Quadro Permanente do mesmo Ministério, ficandO sem aplicação a dotação
correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 16.535 -

DE

21

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza a emprésa Companhia Mineração P'icaí S. A. a pesquisa!' minérios
de estanho e bismuto, quartzo e associados, no município de PicuÍ do
Estado da Paraíba.
O Presidente da Rep-ública, usando da atribuição que lhe conÍere o
art. 74. letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Min~s), decr-eta:

Art. 1.° Fica ;;:uto:rizada a emprê~a Comp-8-nhia de IVIinereção Picuí S, A.
pesquisar minérios de estanho e bismuto, 1uartzo ·e <'lssodados em terrenos
do imóvel denominado Porteiras do distrito de Pedra Lavrada, município de
Picuí do Est2.do da Paraíba numa áre:01 de ci>:1qüenta hectares (50 ha), delin"!i;:3cla por um retângulo tendo um vértice à distância de trezer.tos e dezessei<.> metros (316 m), ,no rumd magn~tico dezessete graus· cinqüenta minutos
Eoroeste ( 17 ° 50' NVV) da coniluência dos riachos do ;Boqueirão e das Por't8iras
os lados, que partem dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos
m3gn8ticos: qui.nhe;1tos metros (500 m), oitenta- graus noroeste (80° NW);
mil ::netros (1.000 m), dez grau<.>_sudoeste (10° SW).
2

e

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada ncs têrmos estabelecidos no Cód:igo de Min8.s.

Art. 3.0 O titulo d8. e.utorização. de pesquisas que será uma via autêntica
dêste dec~·f:lto, paga1·á a taxa .de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
tramcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da P:rcdução :r.A:ineral do
:vrinistério d8. Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
1:"Zio de J aneho, 21 de setembro de 1944, 123.0 da Ir.àe;?endência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa119s.

DECRETO N. 0

16.636 -

DE 21 DE SETEMBRO DE 1944

Auto.!"h:a a emprêsa de mineração Companhia Mineração Picuí S. A. a pesquisar qu.al·tzo, berilo, columbita, minérios ds bismuto, de estanlw e
associados, no mt.midpio _de Picuí do Estado da Paraíba.

O P1'esidente da República, usando da atribuição qm~ lhe confere o
.art. 74·, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, d.e
29 de ,Janeiro de 1940 ~Código c:ie Minas), decreta:
Art. .J.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Comp2nhla J\1:ineração
Picuí. S. A. 2 pesquisar quartzo, berilo, columbita, minérios de bismuto, de
estanho e ássociados em duaJ:; (2) ·diferentes áreas, perfazendo um total de
onze hectm·es, sessenta ares e noventa centiares ( 11,6090 ha) situadas nos
lugares denominados Trocata e Onça, no distrito de Pedra Lavrada, município de Picuí do Est9.do da Parsíba, assim definidas: a primeira (1.u), com
seis hectares e cinqüenta ares (6,50 ha), é delimitada por um retângulo que
tem um .vértice a cento e. novent8. e sete metros e setenta e quatro centímetros
Col. de Leis -
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·(197,74 m), no <uma dezesseis gi-aus e dois _minutos sudeste (16° 2' SE) da
confluência dos riachos da Onça· e da Trocata e os lados que convergem no
vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: duzentos metros (200 m), cinco graus sudoeste (5° SW); ·trezentos e vinte e cinco metros (325 ri:.), oitenta e cinco g!"aus noroeste
(85° NW); a segunda (2.a), com cinco hectares, dez ares e noventa centiares (5,1090 ha), é delimitada por um retângulo que tem um dos seus vértices a duze:utos e trinta metros (230 in), no rumo vérdadeiro vinte e oito
graus e quarenta e cinco minutos nordeste (28 ° 45' NE) da confluência dos
riachos da Onça e di Trocata e os lados que convergem no vértice con~fide
rado têm, a partir dêle, os seguintes compúmentos e rumos magnéticcs: tre-·
zentos metros (300 m), oitentn e oito gnms e trinta minutos sudeste
(88° 30' SE); cento e setenta metros e trir:.tr: centímetros ( 170,30 m), um
grau c t:rinta minutos nordeste ( 1° 30'. NE).
Art .. 2. 0 Esta autorizaçãc é outorgada nos·· têr:mos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O títub da autorização de pesquisas que será .lima via 2u'~êntica
d&ste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minera! do
Ministério da Agricultura,
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio· de Janeiro, 21 de setembro de '1944, 123.0 da Independência ê 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.637 -

DE 21 DE SETEMBRO de 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Randollo Lourenço da Rocha a pesquisar mica
e associados no município de Tombos do Estado de Minas Gerais
O Presidente da RepúbHca, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.·985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Miní)s), deci"eta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Randolfo Lourenco da
Rocha a pesquisar mica e associados em terrenos do imóvel denomi'nád-o Limeira, no distrito e município _de Tombos do Estado de Minas Gerais, numa
área de trinta e dois hectares e dois ares (32,02 ha), delimitada por ·um polígono tendo um vértice à distância de cento e noventa e sete metros ( 197 m)
no rumo magnético oitenta e sete graus trint~ minutos no:rdeste ( 87 ° 30'
NE) da bzn-a do córrego da Limeira na ma>·gem e,<;;querda do Ribei~ão São
João e os lados a p:::rtir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos e cinqüenta metros (350 m), dezessete graus trinta
minutos nordeste ( 17 ° 30' NE); trezentos '- sessenta e cinco metros (365m),
oitenta graus no:rdeste (80° NE); quinhentos e cinqüenta metros (550 m),
vinte e nove graus sudeste (29 ° SE) setecentos e noventa e um metrcs
(791 m), setenta e cinco graus quarenta e cinco minutos sudoeste (75° 45'
SW); duzentos e oitenta metros (280 m), seis graus .tdnta minutos norde,;te
(6° 30' NE).
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Art. 25~ Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Min~s.
Art. 3.0 O título da autorização de ·pesquisas que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e trint:01 cruzeiros (Cr$ 330,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral
d 0 Ministério da AgticuÜ.ura.
~
Art. 4. 0 Revogaril-se as di.sposições em contrário.
d~

Rio de Janeiro, 21 cle setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETULIO . VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.638

~DE

21 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Jorge de Ps.iva Meira a pesquisar minérios de,
ferro e associados no município de Colombo, no Estado do Paraná
O Presidente da República, usando ds. atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos 1-êrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão bmsileiro Jorge de Paiva Meira a
pes<luisar minérios de ferro e associados numa área de oitenta e dois hectares
e cinqüenta ares (82. 50 ha), shuada no lugar deriominado Ribeirão, distrito
e . município de Colombo, do Est2.do do Paraná e delimitada por uma linha
poligonal que tem um vértice a sessenta rrietros (60 m), rumo dezenove graus
nordeste (19° NE) magnético da foz do córrego dos Veados, afluente do Ribeirão das Onças e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os óieguintes comprimentos e· rumos magnéticos:_ setecentos e cinqüenta metros' \750 rn) e se-'
tenta e sete graus e trinta minutos nordeste ( 77° 30' NE); trezentos e cinqüenta metros (350 ;m) e doze graus e trinta minutos noroeste t 12° 30' NW);
quinhentos e Cinqüenta metros (550 m) e setenta e set? graus e trinta mi~
nutos nordeste (77° 30' NE); oitocentos e cinqüenta metros (850 m) e do.ze
graus e trinta minutos sudeste ( 12° 30' SE);· mil e trezentos metros ( 1.300 m)
e setenta,.e sete graus ~ trinta minUtos sudoeste (77° 30' SW); quinhentos
metros (500 m) e doze graus e trinta minutos noroeste ( 12° 30' NW).
Art. 2.0 Esta
digo de Minas.

autorizt:~ção

é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có-

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que sel'á uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de oitocentos e trinta cruzeiros (Cr$ 830,00)
e será transcrito no livro próprio da . Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura ..
Art. 4. 0

Revogam-se as di:>pcsições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1944,. 123.0 da Independência e 56.{}
da República.
·
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16. 639 -

DE 21 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro juhâo de Felicia.no Marques a pesquisar mica e
associados no município de Peçanha, do E.<::ta.do de Minas Gerais
O Presidente da República, usando àa atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1 . 985, · de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Juliâo de Feliciano Marques a pesquisar mica e assoda·dos em terrenos situados nos loca1s denomi·
nados 1\.'Iundo Velho e Lavra Verde. no distritc de. Ramalhete, município de
Peçanha, do Estado de Minas Ge1·ais, numa área de oitenta e sete hectares
(87 ha), delimitada por um polígono tendo um vértice à dis~:áncia de quatrocentos e sesse<lta metros ( 460 m), no rumo magnét'ico vinte graus e quarenta e cinco minutoS sudeste (20° 45' SE) da confluência dos córregos Caratinga e José Aotldré e os lados, a partir désse, vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700 m), dezoito graus nordeste ( 18° NE); oitocentos e trinta e cinco metros ( 835 m), trinta e três
grau·s e quinze minutos noroeste (33c 15' N\V); setecentos metros (700 m),
oitenta graus sudeste ,(80° SE); setecentos metros (700 m), vinte e cinco
graus sude~te (25° SE); mil cer,tc e cinqüenta metros (1.150 m), dezoito
graus sudoeste ( 18° SW); quatrocentos e cinqüenta metros ( 450 m), cinqüenta e oito graus noroeste (58° NW).
Art. 2.0 Esta autorização E: outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autc1·izacão de pesquisa que será uma via autêntica déste Decreto, pagará a taxa de- qitocentos e setenta cruzeir~!> ( Cr 870,00)
e será transcrito no livro próprio da· Divisão de Fomento da Próduçâo Mi~
neral do Ministério da Agriculturd.
Art. 4.0 Re'vogam.~se as disposições· em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de sete;:nbro de 1944, 123.0 da Independência e 56."
da República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.640

~DE

21

DE SETEMBRO DE

1944-

Autoriza o cidadão· brasileiro Vi:t-Jcius V::1ladares Vasconcelos a pesquisar mica
e associados no município de Governador Vabda.res, do Estado· de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Comtituiçãp e nos têrmos do Decreto-lei n.Q 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deCreta:
Art.· 1.° Fica autorizado o cida.dão brasileiro Vinídus Valadares Vasconcelos a pesquisar mica e asSociados em uma área de trinta hectares (30 h a l
situa·d~l no lv_gn:r denominado Cabe<!a do ,Palmital, distrito de Penha do Norte.
município de Governador Valadares, do Estado de ]\!linas Gerais, e delimitada
por um retângulo que tem um dos vértices a trinta metros (30 m) rumo
magnético triP.ta e cinco graus nordeste (35° NE) da confluência dos córregos do Jo:-:é Lemo:> e do Palmítal e os lados que partem désse vértice com

Cd3
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os seguintes comprimentos e rUmos magnéticos: seiscentos metros (600 m)
qUarenta e quatro graus nordeste (44° NE); quinhentos metros (500 m) quarenta e seis graus noroeste ( 46° NVJ) .
Art. 2.0 Esta autorização ó outorgada nos têrmos estabelecidos nc Código de. Minas.
,
Art. 3.0 O título à a autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decieto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro préprio da Divisão d2 Fomento da Produção J'I!'Iineral do
Ministério da Agricultura .
Art. 4. 0 Revogam-se ~s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 ôe setembro de 1944, 123.0 da
da República.

Ir.dependêw~íu

e

56.~

GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.641

DE

22

DE SETEMBRO DE

1944

Concede subvenções a entidades e.ssistencia.is e culturais, Para o exercício de
1944, na importância total de Cr$ 23.292. 000,00
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

0

artigo

74, letra a, da Constituição, e nos têrmos da legislação em vigor, decreta:
Art. 1.° Ficam concediQas, no corrente ano, às instituições assistenciais
e culturais no Distrito Federal, nos Estados e nos Territórios Federai:;., as
subvenções constantes da relação anexa:, no total de Cr$ 23. 292.000,00 (vinte
e três milhões, duzentos e noventa e dois mil cruzeiros), correndo a despesa
por conta da verba .3 - Serviços e Encargos, consignação I - DiversOs, subconsignação 06 Auxílios, contribuições e subvenções, inciso 03 Subvenções, item 28 - Conselho Nacional de Serviço Social, alínea: 2 Pagamento
d::~s subvenções concedidas de conformidade com a legislação em vigor, anexo
15, art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 6.143, de 29 de dezembro de 1943.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1944, 123.0 da In\:iependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
MI~IS'I'ÉRIO

DA EDUCAÇÃ,O E SAúDE

CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SC(CIAL
RELAÇÃO

DAS SUnVENÇÓES A QUE SE REFERE 0 DECRETO
DE 22 DE SETEMBRO DE 1944

N. 0

16.641,

Território do Acre

ç,$
1 . Santa Casa de Mil>ericórdia do Acre, de Rio Branco.
2. Sa:nta Casa de Misericórdia de Brasília,' de Brasília.
3. Santa Casa de Misericórdia, de Sena Madureira ...

200.000,00
5. 000,00
10.000,00
215.000,00
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Território do Guaporé

ç,$
4. Prelazía de Guaj€1-rá Mirim, de Guajará Mirim.
5 . Prelazia de Pô:rto Velho, de Pôrto Velho ....... .

20.000,00
210.000,00
230.000,00

Território de Ponta Porã
6. Sociedade de AssiStência ·sanitária de Foz do Iguaçu
"Santa Casl:l ·Monsenhor Guilherme", de Foz do
Iguaçu ...................................... .

50. óoo,oo

Tetritório do Rio Branco

7. Hospital de NoSsa Senhora. de Fátima, de Boa Vista
(Município de Rio B!"anco) ..................... .

30.000,00

Amazonas
8. Abl"igo Menino Jesus, Casa da Criança, de Manaus.
9. Asilo Orfano1ógico, hoje Escola de Aprendizes,· de
Tefé . . . . . . . . . . . ·......................, ...... .
10. C2sa Dr. Fajardo, Sociedade de Amparo à Maternidade e à Infância, de Manaus ........... : ..... .
11. Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, hoje Ginásio
Nossa Senhora Amdliadora, de Manaus ......... .
12. Escola· Agro-Técnica de Manaus ................ .
13. FaCuldade de Farmácia e Odontologia de Manaus,
de ManauS ..................................... .
14. Liga Amazonense contra a Tuberculose, de Manaus.
15:- Missões Sa..lesianas do Amazonas, de Manaus ..... .
16. Orf2nato Santa Teresa, de Tefé ... : ........... .
17. Patronato Profissional Santa Teresinha da Cacho·eirinha, de Manaus ................. '........... .
18. PrE!feitura Apostólica do Alto Solimões; de São
Paulo de Olivença ... : . ....................... .
19. Pre!azia do Rio Negro,, de Rio Negro.·......... .
20. Santa Casa de Misericóidi·a, de Manaus ......... .
. 21. Sociedade Amazonense d.e Professôres, de Manaus .
22. Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância,
Coari ............ · .......... J •• • • • • • • • • • • • • • • • •
23. Socieda·de de São Vicente de Paulo, de Tvlanaus ....

15.000,00
12.000,00

25.000,00
15.000,00
16.000,00
15.000,00
10.000,00
50.000,00
10. OOO,QO
20.000,00
30.000,00
210.000,00
100.000,00
6' 000,00
6. 000,00
10.000,00
550.000,00

Pará

24. Associação Beneficênte de S2o Sebastião, de Belém
(Sacramento) . . ............................. .
25. Associação das Irmãs Clarissas, de Santarém .... .
26. AsSociação das Senhoras de Caridade, de Belém ... .
27. Associação de Santa Luiza- de Marillac, de .Belém ..
28. Casa de· Saúde Marítima do Pará, de Belém ..... .
29. Confederação Espírita Caminheiros do Bem, de
Belém . . . . . . ·................................ .
30. Dispensário Santa Luizà de Marilloc, de· Cametá .. .
31. Dispensário São Vicente de Paulo, de· Belém ..... .
32. Escola Profissional Feminina Obra da Providência
de Belém ; .................................. .

15' 000,00
15.000,00
6.000,00
10.000,00
30.000,00
3.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
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33. Faculd~.de de Medici. na e

Cirurgi~

Cr$
do

Pará,

de

Belém . . , .............. , ............. , ..... .
34. Instituto de Proteção e Assistência à Infância do
Pará Ofir Loiola, de Belém ................... .
35. Missão Dominicana de Conceição do Araguaia, de
Conceição do Araguaia, ..................... .
36. Prelazia do Gunmá, de Bragança ................ .
37. Santa Casa. de M~sÚicórdia- de Óbidos, de Óbidos.
38. Santa Casa de Misericórdia do Pará; de Belém ...
39. Sociedade daS Filhas do Coração Imaculado de M8ria,
de Vila Pinheiro ....................... , ..... .
40. Venerável Ordem Terceim de São Francisco da_ Penitência, de Belém ........................... .

80.000,00
30.000,00
25.000,00
30.000,00
25.000,00
200.000,00
5. 000,00
30.000,00
554.000.00

Maranhão
41.
42.
43.
44.
45 .

46.
47.
48.

49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.

Academia de Comércio cio Maranhão, de São Luís ..
Asilo de Mendicidade, de São Luís ............. .
Asilo-- Orfanológico Santa Luzia, de Sãà Luís .... , .
Associação das Senhoras de Caridade, de São Luís ..
Casa São Viçente ele Paulo, de São Luís ..•......
Centro Artístico Operário Ca:xiense, de Caxias, .. .
Centro Espírita Maranhense, de São Luís ....... ,
Colégio Santa Cruz, de Anil. : . ................ .
Educandário São José, de Caxias., ...... ·....... .
Escola de Agr-ónomia do Maranhão, de São Luís ... .
Escola Prática de Eletricidade, Telegrafia e Radio~
telegrafia, de São Luís ....................... .
Ginásio Caxiense, de Caxias .................... .
Liga Maranhense contra a Tuberculose, de São Luís.
Sociedade Centro Caixeira}, de São Luís ....... ' .. .
Tenda Espírita de Caridade Dr. Neto·Guterres, de
São Luís ............................. ·....... , .
União Artística Operária Caxier:!se, de Caxias ..... .
União Beneficente dos Talhac1o:-es, de São Luís .. .

6.000,00
20.000,00
10.000,00
12.000,00
3.000,00
10.000,00
5. 000,00
10.000,00
5. 000,00
20.000,00
3.000,00
5. 000,00
10.000,00
10.000,00
5. 000,00
10.000,00
3. 000,00
147.000.00

Piauí
53. Apostolado de Carid:de de Santa Catarina de Sena,
de Paraíba ................................... .
59. Centro Espírita Piauien:;e, de Teresin,a .......... .
60. Centro Proletário, de Teresina ........ , ....... .
61. Colégio Nossa Senhora das Mercês, de São Raimundo
Nonato . . . , .... , ............................ .
62. Escola Gratuita Ribeiro Gonçalves, de São João ·do
Piauí .
. ...................... .
53·. Lactário Suzanne Jacob, de Parnaíba ....... .
64. Santa Casa de Misericól'dia ôe Parnaíba, de Parl:aiba .
.........
. ... · .. · . · · · · · · · · · ·

5. 000,00
3'. 000,00
5. 000,00

3. 000,00
3. 000,00
20.000,00
30.000,00
69.000.00

Ceatá
65 . Abrigo Jesus, Maria e José, de Crato'
....... .
66. Academia Cearense de Letras, de Fortaleza ... ,

10.000,00
2. 000,00
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Cc$

67,
68.
69.
70.

71.

72.
73.
74.

75.
76.

77.
78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.

87.
88.
89.

90.
91.
92.

93.
94.

95.
96.

97.
98.
99 .
100.
101.
102.

Asiio de Mendicidade, de Fortaleza. . . . . . . . .
../
Aúlo de Meno>:es Juvenal CaTv:<:üho, de. Fort8.lcza.
Asilo do Bom Pa.stor, de Fortaleza ........ , ..
AssDciação Beneficente de Moças Pob<es, de Fortaleza . . . . . . . . . . . . . . . - · ·- - ·- · · · · · · · · · · · · · · · ·
Associação da Aclaração Perpétua do Santíssimo Sacramento, Obt·as Uos Tc.bernácuios e Assistênda às
Vocações Femini.nas, de Fortaleza .............. .
Associação da Medalha lVIilagrosa, de Fortaleza ..
Associação das Irmãs Terceire.s Capuchinhas, de
Fortaleza .
. ...... ., ............... .
Associação das Senhoras de Caridade, de Fortaleza.
As!oodação das Senhoras cl.e Caridilde, de Juazeiro.
Associação de São P0dro da Praia iie Iracema, de
Fortaleza . . ................................. .
Associação dos Empregados no Comércb de Sobral,
de Sobral. . . . . . . . . .
. ............. , ... .
lh:sociaç2o dos Empregados no Comércio do Cr~to,
de Crato., ................ , ..... , ............ .
Associação Luí:za de Marillac, de Fortaleza, .... .
Associação Osvaldo Cruz, mantenedora do Instituto
Pastem·, de Fortaleza.
. ................. .
Benefkiamento do Be~:ço do Pobre, de Fortaleza ..
Casa de Carid.~de, de Crato ............ , ...... .
Círculo de Operários e Agricultores Católicos São
José, de Acaraú..
. ... , ...... .
Círculo Operário de Fortaleza, de Fortaleza ....... .
Colégio de Santa Rita, de Maranguape ......... .
Colégio Salesiano Domingos Sávio, de Baturité .. .
Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadom, de Baturité .
. ....... · · · · ·
C~légio Sant'a Tere~a de Jesús, de C rato .. .
Coluna Santo Antônio do Educandário Santa Maria,
de Fortaleza .. , . . . . . . . . . . . .
. .......•.....
Conselho Centra! da Sociedade de São Vicente de
Paulo, de Sobral. . . . ................... .
Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, de
Fortaleza .
. . . ... . . .
. ............ .
Dispensári.? dos Pob:res da Sagrado Coração, de Fortaleza . . .
.........
. .......... ·
Educandário Nossa Senhora de Lourdes, de Fortaleza . . . . . . . . . . .
. .................... ,..
Escola Apostólica, de Baturité ..........•...
Escola de Música Cados Gomes, de FOl'taleza ..
Escola Doméstica Sagrado Coração de Jesús (atualmente Ginásio Sagrado Coração de Jesú.s), de Guar::.tmiranga , ............................ , ..... .
Escola N-ormal Rural de Juazeiro, de Juazei.ro ..
Escola Nm·mal Rural- Santana, de Iguatu .. ,
Escola No r mal Senhor do Bonfim, de Icó .. ,
Escola Técnico-Profissional Feminina Santa Isabel,
de Fortaleza ................................. .
Escola Profissional Valdemar Falcão, de Aracati.
Externato São José (ex-Externato Rosa Catcrno),
de Fortaleza . . .
. ........... .

10.000,00
,5.000,00
10.000,00
3. 000,00

3. 000,00
3. 000,00

5. GOO,OO
12.000,00
3.000,00

5. 000,00
6.000,00
10.000,00
3. 000,00
10.000,00
10.000,00
5. 000,00

3. odo,oo
10.000,00
6.000,00
25.000,00
20.000,00
6. 000,00

5. 000,00
10.000,00

3. 000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
3.000,00

10.000,00
5. OQO,OO
5. 000,00
2.000,00
6.000,00
5. 000,00
2. 000,00

ATO~>
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Cr$
103. Externato São Vicente de F<;iulo, de Fortaleza ....
lO"!·. Faculd2.de de Ciências Econômicas ;do Ceará, de
Fortaleza .
105. Fênix Caixehal, de 1?ortalezc. . .
. . , ...... .
106 .. Ginásio Santana· (ex-Coiégic Sat:.tana) Escola Normal
de Sobral, de Sobral. . . . . .
. ....... , .
107. Hospital de Santo Antônio dos Pobres de Iguatu,
de Iguatu. . . . .
. . \ ... .
108. Hospital São Fráncisco de Assis, de Crato ..... .
109. Instituto de Proteçao e Assistência à !nfânéia, de
Fortaleza . . . . .
. ....... - ·.
110. Instituto do Ceará, de Fortaleza ........... .
111. Intcrm'.to Santa Terezi.nha de Juazeiro, de Juazeiro
112. Obras das Voc2ções Sacerdotais, de ForÍ.aleza .....
113. Orüm.ato do Colégio da Imaculada Conceição, de Fortaleza .
114. Orfanato Jesus, Maria José, de Juazeiro ..
115. Patronata Coração Imaculado âe Mari2, de Russas.
116. Patronato de Nossa Senhora- Auxiliadora, de Forta!eza . . .
117. Patronato Imaculada Conceição, de Pacoti ... · ....
118. Patronato Juvenal de Carvalho, de Casca.vel ..
119. Patronato São João ,do Tauapé, de Fortaiéza .. .
120. Patronato São José, de Aracati ................. .
121. Pôsto de Proteção à Ma,ternidade e à Infância de
Maranguape, de Maranguape ......... .
122. Santa ,Casa de Misericórdia de Sobral, cle Sobral.
123. Santa Casa de Misericórdia· e Asilo de Alienados
São Vicente de Paulo, de Fortaleza ............. .
124. Sociedade Auxilia Gora da Maternidade Dr. João da
Rocha Moreira, de Fortaleza. .. . . .
. ....... .
125. SOciedade à. e Cultura Artística, de Fortaleza ... .
126. So::iedade de São Vicente de ·Paulo, de Crato.
127. Teatro-Escola do Núcleo de Cultura Artística do
EduCandário S.s.nta Maria, de Fortdeza ..... , .....
128. União de Moços Católicos, de Fortdeza.

3. 000,00
20.000,00
10.000,00
6.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
2. 000,00
5. 000,00
3.000,00
15.000,00
6.000,00
6. 000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
12.000,00
30.000,00
10.000,00
15.000,00
100.000,00
15.000,00
3.000,00
6.000,00
3. 000,00
10.000,00
712.000,00

Rio Grande do Non'e
129. Associz,.ção d&s Damas Ge Caridade, de Natal
130. Assa.ciação de Cc.ridsde Manteneciora do Dispensár~Q Sinfrônio BBrreto, de Natal. . .
. ....... .
131. Associaç8_o Educadora Caicoensc, de Caicó ... .
132. Co!égio de Santa Águeda, de Ceará-Mirim .. , _ .
133. Colégio 'santo Antônio, de Nata-l ........... .
134. Educandário Santa Te~·ezinha do ~>Ienino 1 esus, de
CaiCó .
135. Es<:ola de Comércio de Natal, de Natal. ~ .
136. Ginásio de Nossa Senhora das Neves, 'de Natal.
137. Ginásio Diocesano Séidoense, de Caicó .. _ .... , ..
138. Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio
Gr:omde do N arte, de Na tal . . . . .
. ......... .
139. Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, mantene~ora da Escola Doméstica de Natal, de Natal .. - .

10.000,00
15.000,00
2. 000,00
5. 000,00
10.000,00
5. 000,00
10.000,00
5. 000,00
3. 000,00
15.000.00
50.000,00
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140. Orfanato Abigail Afcnso, ·de Martins ........ , ... .
141. Patronato da Medalha Milagrosa, de Natal ..... _.
142. Sociedade Escolas e Ambulatório São José, de.Natal.
143. Sociedade Hospital de Caridade de Mossoró, de Mos·
soró ................. ---- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
144. Sociedade Manteneclora do Hospital de Seridó, de
Caicó . . . . . . .
. ........................ , ... _

5. 000,00
3. ooo.oo
.-3. 000,00
10.000,00
8. 000,00
159.000,00

Paraíba
145. Asilo de Mendicidade Carneiro da Cunha, de João
Pessoa . . ......... .
146. Asilo de Mendiddacle 'Deus e Caridade, de Campina Grande .......................... , . , ... , .
147. As_:;ociação Paraib_ana de Cirurgiões 'Den-tistas, de
Joao Pessoa .· .................................. .
148. Dispensário SãO Vicente de Paulo, dé Campina
Grande . . .. ." ... , .... , ....................... .
149. Hospital Pedro I, de Campina Grande ...... , .... .
150. Insti.tcto de Proteção e Assistênda à Infância,· de
João Pessoa ... , .. ~............................. ,
151. Orfanato Dom Ulrico, de .Joãó Pessoa ......... .
152. Sa_?ta Casa de Misericórdia de J~ão Pessoa, de
J o ao P~ssoa . . . . . . . . . .
. .......... , .. .

10.000,00
15.000,00
3 ,ooo,oo
15.000,00
12.000,00
20.000,00
15.000,00
50.000,00
140.000,00

Pernambuco
153. Abrigo Teresa de Jesus, de Recife ... .
154. Asilo Bom Pz.stor, de Recife ........ ·....... ,
155. ·casa de Caridade da Imaculada Conceição, de Nazaré . , ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
156. Casa do Pobre de O linda, de O linda ....... :. : ..
157. Casa dos Pobres,. de Vitória ............ : . ..... .
158. Centro de Beneficência e Cultura Carlos Gottart,
Cle Afogados de Ingazeiriil. ............... .
159. Colégio da Im:otcula:da Conceição; de Recife ....... .
160. Colégio de Santana, de Bom Jardim ............ .
161. Colégio e Orfanato Nossa Senhora do Amparo, de
Surubim .................................... .
162, Colégio Nossa Senhora Au::dliadora, de Petrolina.
163. Colégio Nossa'Senhora de Lourdes, de PalmareS .. .
164, Colégio Santa Te.-ezinha, de Catende .......... .
165. Colégio Santo Alberto, de Goiana. , ......... ·... .
166. Companhia de Cs:ridade, de Recife ............ , .
167. Conselho Particular da Sociedade de São Vicent~ de
Paulo, de Pesqueira .......................... .
·168. Conservatório Pernambucano de Música, de Recife.
169. Dispensário dos Pobres, ele Pesqueim. -... .
170. Dispe.nsá:rio São José, de Ca:rpina ...... :-·.
171. Dispensário São Seb2stião, de Limoeiro ......... .
1"72, Escola Anchieta. de Reófe ................... .
173 . Escola de Belas Artes de Pernambuco, de_ Recife.
174. Escola de Engenharia de Pernambuoo, de Recife ..

15.000,00
12.000,00
10.000,00

5. ooo.oo

10. ooo.oo
3. 000,00

5. ooo.oo

6. 000,00
6. 000,00
10 .ooo.oo
5.000,00

5. ooo.oo

3. 000,00
50 .ooo.oo
3. ooo.oo
3. 000,00
5. 000,00
10. ooo.oo
3.000,00
3. ooo.oo
6.000,00
50.000,00
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175. Escola de Serviço Soci~l de Pernambuco, de Recife· . . . . . . . . . . . . . .
. .................. .
l'l6. Eicola Dom Bosco, de O!inda ................. .
117. Escola Paroquial C~rlos Gonçalves, de Salgadinho
(município de Qlinda) ,.... , ................... .
178. Escola Politécnica de Pernambuco, de Recife· ....-.
179 ._ Externato do Oratório da Divina Providência, de Recife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .... ,
180. Externato Santa Terezinha, de Altinho ......... .
181. Faculdad~ de Ciências Econômicas, antiga Faculdade
de Comércio de Pernambuco, de Recife ... ,
182 .. ·Faculdade de Medicina do Recife, de Recife ..... .
183. Ginásio Dom Bosoo, de Petcoiina ............... .
184. Ginásio Santa Sofia, de Garanhuns, ............ .
185. Xnstituto Arqueológico Histórico e Geográfico Perna:nbuc:=.no, de Recife ..................... , , .. .
·186. Instituto de Caridade São Vicente de Paulo, de Recife . . ...................................... ,
J 87. Instituto Profissional "de Garar.huns, de Garanhuns.
188. Instituto Profissional Feminino de Caridade, de Recife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189. Jmdim da Infânc:b dos Pobrezinhos, de Recife .... .
190. Liga de Amparo à Maternidade e à Infância: dos Palmares, cle Palmares ....................... , ... .
191. Liga Pernambucana contra a Mortalidade Infantil, de
Recife . . . .
. ............ \..... , .......... , .. .
192. Liga Pernambucana contra 3 Tuberculose, de Recife . . . . . .
. ................................ .
193. Liga Protetora da Infância Desvalida de Brum, de
Recife ,
.........,__ ............ .1 • • • • • , •
194.' O Pão do; Pobres, de Garanhm:s.
. ......... .
195. Ol'fanato de Nossa Senhor-a do Bom Conselho, de
Bom Conselho .... , . , ...................... , .. .
196. Patronato Santa !sabe!, de Sarinh<1ém .......... .
197. Policlínica Fundacão Arcelina Amorim de Vasconcelos, de Tapera. :.
· ............ .
198 . Sa.nta Casa de Misericórdia de Recife, d'e Recife.
199. Sociedade_ de Medicina de Pernambuco, de Recife ..
200. Sociedade dos Artista-s Mecânicos e Liberais, rnantenedora do Lkeu de Artes e Oficios, de Recife ...
201. Sociedade dos Cooperadon~s Paroquiais, manteneclora do Juvenato Dom Vital, de Recife ............ .
202. Sociedade Instrução e Beneficência, de Paudalho .. .
203. Sociedade União Mista Beneficente, de Timbaúba.
201!-. Ui1ião dos Artífices Petrolinenses, de Petrolina ...
205. Vila da Medalha Milagrosa, de Vila Flori"Qrio, município de Jaboatão..
. .. , ....

Cr$
2. 000,00
5. 000,00
3. 000,00
30.000,00
5.000,00
3. 000,00
30.000,00
50.000,00
2. 000,00
10.000,00
6. 000,00
10.000,00
15.000,00
3.000,00

w,ooo,oo

8.000,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
3. 000,00
lO .000,00
3. 000,00

6. 000,00
100.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00

S. ooo,oo

3.000,00
3. 000,00
3. 000,00
656.000.00

Alagoas
206. Abrigo São João Bosco para iVIenores Desamparados,
de Maceió .
. ...... , ............ ,..... .
207. Asilo .das Órfãs Desvalidas de Nossa Senhora do Bom
Conselho, de 11J1:aceió ............................ .
208. Asilo do Bom Pastor,· de Maceió ......... , , .... .

3. 000,00
5. 000,00
10.000,00
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209.

210.
211.

212.
213.
214.

215.
216.

217.
218.
219.

220.
22Í.

222.
223.
224.
225.

226.
227.
228.
229.

Associ.a~ão

da·s Senhoras de Caridade, de Maceió ...
Associação do Ensino Pa!"oquial, de Maceió ..... , , .
C2.sa elo Pobre, de Maceió .. , , , .. , . . .
. ...... .
Casa dos ~-'obres, de Corm:ipe ............ ,. ... ,. ..
Centro EsPírita William Crookes, de Maceió .. : ..
Escola Damésti.ca Ivfaria Imaculada-, de IV1aceió .....
Escola Operári8. Noturna Nossa Senhora do Rosário,
de Maceió.
. ... , .. · .. , ....... , ..... .
Escoln Paroquial de Nossa Senhora Niãe do Povo, de
Jaraguá (distrito de Maceió) ... , .............. .
F2cu!dade Ge Direito de Alagoas, de Maceió .... .
Federação Alago2na pelo Prog!"2sso Feminin9, ~e
Iv.T.aceió ........................ , ............ .
-Instituto de Assistência e Proteç3.o à Infância de
M8ceió, de Maceió ..... , ..................... .
.l:nsti.tuto Histórico de Alo.goas, de ]\Jiaceió .. .
Irmar:~ade do Senhor Bom Jesus dos Martírios, de
Mô.ceto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
. ... , .. .
Santa Casa de Misericórdia, de Penedo. , ...... .
Sauta Casa de Misericórdia de Maceió, de Maceió.
Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos, de São M:iguel àos Campos ............... .
Sociedade Amor e Caridade, mantenedora do Hospit;ú de Nossa Senhora da Conceição e da Maternidade Dr. Manuel Brandão, de Viçosa ........· .. .
Sociedade de Amparo Social, de Maceió ......... .
Sociedade àe São Vicente de Paulo, de Palmeira dos
:!ndios
Sociedade Espírita Di.scipulos de jesús, de Maceió.
Socied2de · Mo!Itepio dos Artistas, de Penedo ...

5.000,00
5. 000,00
25.000,00
3. 000,00
3. 000,00
20.000,00
3.000,00
8. 000,00
50.000,00
6. 000,00

20.000,00
2.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
5. 000,00

10.000,00
3 .000"'00
10.000,00
6.000.00
3. 000,00
310.000,00

Sergipe
230. Asilo São José da Infância Desamparada, de Capela.
231. Associação Beneficente Hospital de Ca'l'idade, de Riachuelo .................. ~ .................... .
232. Associação das Senhoras de Caridade São Vicente de
Paulo, de Capela.
. ............. .
233. Associação de Carldade Çe JapaLatuba, de ]aparatuba . . . . . . .
. ........................ .
234. Associação de Caridade de Rqsário, de Rosário .. .
235. Associação de Caridade Nossa Senhora da·Conceiç:ão,
de Lagarto. . .
. .........._.... .
236. Casa do Livro, de Capela. . .
. ........... .
237. Círculo Operário de Aracaju,' de Aracaju ... .
238. Colégio Nossa Senhora das Graças, hoje Educandá"
rio Nossa Senhora das Graça·s, de, Propriá ....... .
239. Escola de Corte Feminina Alzira Vargas, de. Laranjeiras .
240. Hospital de Caridade São João de Deus, de La1·anjeiras
24·1. Hospital de Cirurgia, de Aracaju ....
242. Hospital de São Vicente de. Paulo, de Propri.á.
243. Hospital São Vicente de Pau!o, de Boq"uim.

10.000,00
5.000,00
3. 000,00
5. 000,00
5. 000,00

s. 000,00
3. 000,00
5. 000,00
3.000,00

6. ooo.oo
10.000.00
20.000,00
12.000,00
5. 000.00
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244. Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, de
Aracaju . . ..................... · .... · · ... · · ·
245. Instituto Sagrado Coração de Jesús, de Estância. ~ .
246. Oratório Festivo São João Bosco, de Aracaju ....
.24 7. Orfans:to da Imactllada Conceição, qe São Cristóvão.
248. Orfanato São Vicente de Paulo, de Estância .....
249. Sociedade da Velhice Desamparada, de Estância .. ,
250. Socied8.de de Beneficência Amparo de Maria, de
Estância .

5. 000,00
3. 000,00
5. 000,00
6.000,00
5.000,00
6.000,00
8.000,00

135.000,00

Bahia

251. Abrigo dos Pobres Bom Je~Ús da Lapa, de Bom
Jesús da Lapa ....... ·............. ·.......•....
"252. A"silo Bom Pasto;: (Convento da Lapa). de Salvador
253. Asilo Conde Pereira 1\ITarinho, de Salvador .....
254. Asilo de Meninas Desvalidos da Cidade de Nazaré,
de f-.TaZaré . . ................................ .
255. Asilo de Nossa Senhora de Lourdes, de Feira de
Santana . , ............................ .
256. Asilo Filha·s de Ana, de Cachoeira ............. .
257. Associação das Senhoras de Caridàde, de Salvador.
258. Associaç~o de Senhoras de Caridade de Caetité, de
Caetité .
. ............................... .
259. Associação Santa Isabel das Senhoras de Caridade de
llheus, de Ilheus ................ ; ......... '.... .
260. Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim, de Salvador.
261. Casa Pia e Colégio de Nossa Senhora -da Salete, de
Salvador .................................... .
262. Círculo Operário da Bahiâ, de Salvador ......... .
263. Clube Comerciai de Joazeiro, de Joazeiro ....... .
254. ~colégio Santa Bernardete, de Salvador ..... .
"265. Colégio Santa Eufrásia, de Barra .............. .
"256. Conferência ele Nossa Ser..hora de Lourdes· da Sociedade da São Vicente de Paulo, ele Ma~·agogipe.
267. ConferêtÍcia do Sagrado Coração de Mari.a da Sociedade de São Vicente de Paulo, de Valença .... .
268. Escola de Belas Artes da Bahia·, de Salvador ....... .
269. Escol.a de Música da Bahia, de SalVador ....... .
270. Faculdade de Ciências Eco1~Ômi.cas da Bahia, ' de
Salvador .
. ....................... -........ .
271. Fundação Anti-Tuberculosa Santa Teresinha, de Salvador . . ....................... · ... · · · .. · · · · ·
272. Fundação S2nta Luzi2., de Salvador_. ............. .
273. Grace Memorial Hospital, de Ponte Nova ....... .
274. Grupo Espí::rita Estrêla: de Jacó I!, de Salvador., ..
275. Hospital Antônio Teixeira Sob7inho, · de Jo;.cobina.
276. Hospital de Nossa senhora da Pi~daô.e, de Bonfim.
277. Imti.tuto cle Cegos da B<:1hia, de Salvador ...... .
278. Instituto de Música da Bahia, de Salvaáor ....... .
279. Instituto de Prctecão e Assistência à Infância, de
Salvador . . ..... ~ ....... , ................ .' ... .
'280. Instituto Politécnico da Bahia, de Salvador ...... .
281. I1~stituto Técnico Profissional Alberto Muylaert, de
Salvador . . . . . . . . . . . . . , .................. , ... .

5.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
6. 000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5. 000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
5. 000,00
5. 000,00
3.000,00

5. 000,00
5.000,00
2. 000,00
10,000,00
10.000,00
20.000,00
S. 000,00
4. 000,00
lQ.OOO;OO
10.000,00
12.000,00
3.000,00

30.ooopo

25 .ooú,oo
3. 000,00
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282. Irmandade d.8 Santa Casa de Misericórdia, de Ca-·
navieiras . . .............................. · · ·.
283. Irmandade d2 S:mta Casa de Misericórdia de Ita-

buna, de Itabuna .... : . ...................... , ..
28"!·. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santo
Amaro, de Santo Amaro ....................... .
285. Liceu de ArÍes e ·ofícios, de Salvador ........... .
286. Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil, de Sal·
vs:dor , ................................. ·'·. ·
287. Liga Santamarense contra a Mortalidade Infantil, de
Santo Amaro ................................. .
288. Obra. de Assistência &os Pobres e Menores Vendilhões, de Salvador. '.....................· ...... .
289. Orfanato da !ma-culada Concei.çãa do Convento c;Io
Destêrro, de Salvador.
. ................... .
290. Orfanato Hercília Iv!oreira, de Salvador .......... .
291. Orfanato Santa Ângela (hoje Orfanato Dom Eduar~
do), de Ilhéus ............................•...
292. Patronato da Imaculada Conceição, de Salvador ....
293. Pro~Matre da Bahia, de Salvador ....... , , .. , , .
294. Recolhimento de Nossa· Senhora dos ·Humild€s, de
Santo Amaro da Pu~ificação .................. .
295. Santa Casa de Misericórdia, de Conquista .. , .. .
296. Santa Casa de Misericórdia, de Maragogipe ...... .
297. Santa Casa de Misericórdia, de Oliveira: dos Campinhos . . ......................... - .. ------- ·
298, Santa Casa de Misericórdia, de Salvador ........ .
299. Santa Casa de Misericórdia, de São Fe!ix. ·: ..... .
300. Santa Casa de Misericórdia da Cidade de Amargosa,
de Amargosa ..... ,., ................. : ... ,, .. .
301. San~a Casa de Misericórdia da Cidade de Nazaré,
de Nazaré .......................... ·'· ....... .
302. Santa Casa de !IJlisericórdia de Alagoinhas, de Ala~
goinhns, .................................... .
303. Santa Casa de Misericórdia de Belmonte, de Belmonte.···························-·········
304. Santa Casa de Misericórdia à e Cachoeira, de Cachoeira . . ...... , . , .......................... .
305. Santa Casa de Misericórdia: de- Cruz das Almas, de
Cruz das Ahnas ............................ , ..
306 . Santa Casa de Misericórdia de Esplanada, de Es~
planada ........... : ................. ; ....... .
307. Santa Casa de Misericórdia de Joazeiro, de ]o~~
zeiro . . . . . . . . . . . . . . . . ,....................... .
308. Santa Casa de Misericórdia de Valença, de Va~
lença . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·............. .
309. Sociedade Apolo Joazeirense, de Joazeiro ..... _ ..
310. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Cure.çá ... .
311. Sociedade de São Vicente-de Paulo, de lta·buna ..
312. Sociedade Ferr;inina: de Instrução e Caridade, de
Salvador , ................................. , ..
313. Sociedade Filarmônica 28 de Setembro, de Joazeiro.

5. 000,00
5.000,00
10.000,00
40.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
8.000,00
5. 000,00
5.000,00
5.000,00
10.000.00
5. 000,00
10.000,00
20.000,00
6.000,00
100.000,00
10.000,00
5. 000,00
20.000,00
6. 000,00
12.000,00
30.000,00
6.000,00
6.000,00

io.ooo,oo
15.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
2. 000,00
721.000,00

.\'l'Oi:i DO

POD~~ll

EXECU'l'IVO

Espíriio Santo
314. Academia de Comércio de Vitória, de Vitória. , ..
315. Academia Espiritossantense, de Letras, de Vitória .. .
316. Associação Beneficente Pro-Matre, de Vitória ... .
317. Associação das Damas de Caridade, de Vitória, .. .
318. Associação Espiritossantense· de Imprensa, de Vitória.········~·······;, .................... .
3.í.9. Círculo de Opm·ádos e Trabalhadores Cat6Iicos São
José, de j\_1egre ....... , ....... ,,, ... , .. , ..... .
320. Conferência de Nossa Senhora da Penha da Sodedade de São Vicente de Paulo, de Alegre ....... .
321. Conferência
São Vicente . de Paulo, de Afonso
cráudio ...................................... .
322. Dispens:3:.-io dos Pobres São Judas Tadeu, de Espí:rito Santo .... , ...... , ..................... .
323. Dispensá~·io S2nto Antônio, de Castelo. : ........ ··.
324. Dispensário São Vicente de Paulo, de Vitória· ... .
325. Escola' Doméstica Medalha Milagrosa, de Vitória.
326. Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Espírito Santo, de Vitória .... , ........ , ......... .
327. Instituto Salesiano Anchieta, de Virgínia ........ .
328. Liga Espiritossantense contra a Tuberculose, de Vi-'
tória- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
329. Obra de· Assistência à Velhice Desamparada Luiza
de Marillac, de Vitória ...................... , .. .
330. Orfanato Jesús Cristo-Rei, de Vitória .. , ........ .
331. Odanato ou Asilo Coração Ç.e Jesús, de Vitória .. .
332. Orfanato Sa-nta Luiza, antigo Asilo Santa Luiza,
anexo à Santa Casa de Misericórdia de Vitória, de
Vitória _ .. :. ·, ............... , ...............•
333. Pi<J Assaciação dos Devotos de. Maria Santíssima
Au:\.-iliadora, de Cachoeira de Santa Leopoldina ...
334. Policlínica Antônio Aguirre, de Argol~s (Vitória) •..
335. Santa Casa de Misericó.-dia de Cachoeira do !tapemirim, de Cachoeira ·do Itapemirim .. , . , ....... , .
336. Santa Casa de Misericórdia' de Vitóda, de Vitória.
337. Sociedade Pro-Colônia de :Férias de Marataíses, de
Cachoeira do Itapemirim ....................... .

de

3. 000,00
2. 000,00
3. 000,00
6.000,00

3. 000,00
3 .. 000,00

2.000,00
3. 000,00
3. 000,00
3. 000,00
5. 000,00
3. 000,00
1.000,00
10.000,00
20.000,00.
5. 000,00
12.000,00
10.000,00
12.000,00
!O. 000,00
5.000,00
20.000,00
40.000,00
5. 000,00
189.000,00

Rio de ] aneico
338. Abrigo do Cristo Redentor do Estado do Rio de
Janeiro, de Niterói ............................ .
339. Asilo da Velhice Desamparada:, de Cantagalo .... .
34-0. Asilo da Divina. Providência, de Niterói. . ·: .... , ..
34-1. Asilo Furquim, de Vassouras., ...... , .......... .
342. Associação das Damas de Caridade, de Campos .. , .
343 . Associação das Damas de Caridade de São Vicente
de Paulo, de Niterói ........ , , ....... , ........ .
344. Associação das Senhoras de Caridade, mf.lntenedora.
do Dispensário Dr, Getúlio Vargas, de Paraíba do
Sul . . . , .......... ·..... , .................. ,,.
345. Associ<~ção de Amparo à Maternida-de e à Infância
de Miracema, de Miracema .......... , ......... · .

20.000,00
5. 000,00
8.000,00
6. 000,00
2.000,00
30.000,00
10.000,00
5. 000,00

ATOS DO PODEH. EXECUTIVO

Cc$

346. Associacão de Caridade Hospital de Iguaçú, ne
Nova igus.çú . . . . . . . . . . . . . . . .
347. Associação de Caridade São Francisco Xavier de
Itaguaí, de Itagual
348. Associação de Proteção à Infância de Friburgo, de
Nov~ Friburgo... . . . . . . . . . . . .
. ...... .
349. Associação Flumin€nse de A!npm·o aos Cegos, de
1'-Titerói
·
........ , . . .
. ....... .
350. ASsociaçãO Hospi.t2Iar Armando Vida\, de São Fidelis . . . . .
. ......................... .
351. Associação manteneclcra. da C1·éche São José do ItamJ.rati, ~de Pet~ópol.is.
. ... , ............. , ... .
352. Associaç5o me.nteuedora clo Asilo de Nossa Senhora
do Carmo, de Campos.
. ..... , .. , ...
353. Ass.-xi.ação Protetora do Recolhimento de Desvalidos
de PetrópoEs, de Petrópolis . . .
. ....... ,
354. Associação São Vicente de Po.o:u1o, de Bem ]3rdim.
355. Caixa Auxiliadora ·dos Pobres, de São Gonçalo, mantenedo::a do Asi.lo A>.-wr ao P;:Óximo, de São Gonçaio . . ....... .- ...... · ........................ .
356. Caixa de Esmol9.s Nossa Senhora da Assunção de
Cabo Frio, de Cabo Frio.
. ............... .
357. Casa de Caridade ele Cantagalo, de Cantaga!o . .' ..
358. Ca8a de Caridade de Macaé, de Ma:caé ...
359. Cnsa de Caridad~ de P.?.raíba do Sul, de Paraíba

dó Sul. . . . . . . . .
. ..................... .
360. Casa de Caridade de Piraí, de Piraí. , . ·....... ; ..
361. Casa de Ca.-idade Santa Rita, de Bal"l"a do Phaí. ..
362. Casa dos Pobres de São Vicente de Paulo, de Nova
Friburgo_ . .......................... .
363. Casa ProvidênciR ~ Hospital Infantil Alzira Vargas
do Amnral Peixoto, de Petrópolis ............... .
364, Centro Espírita Estrada de Damas.éo, de !1.1:esquita.
365. Centro Espírita Fé. Esperança e Ca,.ddade, de Nova.
Iguaçú
-'. . . .
. ....... .
366. Centro Espírita F1·iburguer:.se, de, Nova F;_·ibmgo ...
367, Centro Popular Prc-:i\1e!horamei1tos de Bom Jesus,
que mantém o Hospital São Vicente de P~lUlo, de
Bom Jesus do Jtabapoana.....
. ........ .
368. Clube Dramáüco Fluminense, de Niterói ........ ,.
369. ConcentraÇão Proletúria Gonça•1ense; de São Gonçalo.
370. Escola Chile, de NiteróL .......... , ...... , ... .
371. Escola de Música .Santa Cecília, de Petrópolis ... .
372. Es-:::ola Doméstica Cecília I·.;Iontei~o de· Barros, de
Barra l\tíansa ... , . . . . . . . .
. , . " .... , . , ....
373. Escola Doméstica e Asi.lo Nossa ·s;:!nhora do Am~
paro, de PetrópoHs ........ , ............... .
374. Escola F!mninense de M~dicina Vetednária, de N!.. .................................. .
tel·ói .
375. Escola Inàusü-ial Dom Bosco (sucessora das Escolas
Profissionais Salesianas), de Niterói ....... , , ... .
376. Escai.e. Profisslonal Ferninir.a Sa-grado Coração, de
Resende .
. ....... .- ........... .
377. Faculdade- Fluminer,~e de Medicina, de Niterói .. .

10.000,00

5. 000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00

20.000,00
30.000,00
3. 000,00

5.000,00
3. 000,00
6. 000,00
20.000,00
6.000,00

10.000,00
10.000,00
30.000,00
40.000,00

2. 000,00
5.000,00

6.000,00

6. 000,00
3.000,00
5. 000,00

3.000,00
5.000,00
10.000,00
20:000,00

50.000,00
60.000,00
8.000,00
60.000,00

A'rOS DO PODER EXEGU'l'IVO

378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
3.87.
388.
389,

390.
391.

392.
393.
394.

395.
396.
397.
398,

399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.

F~det~~ção Espírita do Estado do Rio de janeiro, de
N1tero1 . . ................................... .
Fundação Policl!nica e Maternidade de Campos, de
Campos
, .............. , .................. .
Ginásio Nossa Senhora Auxilia:dora, de Campos ... :
Grêmio Espírita de Benefícê:r.cia, de Barra do Pirs.í.
Grupo Espírita de Amor, Humildade e Caridade, de
Valença . . ... , ........ , .............. , ..•....
Grupo Espírita Fé e EsperanÇa, de Entre Rios, hoje
Três Rios .................................... .
'Hospital de Mira:Cema, de :r.Jiiracema .. ,,, ....... .
Hospital- Santa Teres·a, de Petrópolis ........ : ..
:Instituto de ~roteção e' Assistência à ~nfârida de
Petrópolis, 'de Petrópolis ....................... .
Instituto de Puericultura São Jorge, de Vila Miriti.
Instituto Infantil Santo. Antônio, de Nova Iguaçu ..
Instituto Valenciano de Assistência Social, mantene1.
dor dÓ Hospital Alzira Vargas, de Valença ...... ,.
Irmandade da SaP..ta Casa de Miseíicórdia: dé Vas~
souras, de V~::ssouras .... : .............. , ....... .
Irmandade da Santa Casa de :r.J.Iisericórdia de An~
gra dos Reis, de Angra dos Reis ... , ..... , . , .', ..
Irmandade dos Pobres, de Rodeio (Municlpio de
VassouraS)
................. , .... , .......... .
-Irmandade São Vicente de Paulo, mantenedora do
Asilo Santa Leopoldina, de Niterói ............. .
Lar de Jesus, de Nova Iguaçu .... , .. , ... ,., .... .
Orfanato de Nossa Senhora Aparecida, de Pati do
.P...lferes . . ......... · ... , ... , , . , ............... .
Orfanato Santa, Isabel,. de Petrópolis .. , ......... .
Patronato de Menores Abandonados do Estado do
l~io de Janeiro, 4e Niterói. ..... · ................ .
Pensionato São j osé e EscOla Diocesana, de Niterói.
Santa Casa de Misericórdia, de Bom Jardim .. , •.
Santa Ca[;a de Misericórdia de Campos, de Campos.
Santa Casa de Misericórdia de Nova Friburgo, de
Nova Frib17rgo ....... ; ........................ .
Santa Casa de Misericórdia de Resende, de ReM
sende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .
Santa ·Cfl:sa de Misericórdia de São João da BD.rra,
de São João' da Barra .... , , , ... ._ .......... : ... ,
Santa Casa de Miserkórdia de Valença, de Valença.
Socie~ad? Flu_min,~nse de Agricultura e Indústrias
Rurars, de Nlterm .......... , . , , .............. .
Sociedade Particular Musical Nova Aurora, de
Macaé . . . . . . . . . . . . . . . , , .................... ,
Venerilvel Irmaridade do Santíssimo Sacramento, de
São Pedro de Aldeia ............ , ............. .
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10.000,00

15.000,00
10.000,00
5.000,00
3. 000,00

3. 000,00
5.000,00
40.000,00
15.000,00
10.000,00
5. 000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
3. 000,00
20.000,00
5.000.00
3. 000.00
20.000,00
20.000,00
8.000,00
5.000,00
30.000,00
15.000,00
50.000,00
10.000,00
12.000,00
30.000,00
3 ... 000.00

5. 000.00
982.000,00

Distrito Federal
408. Abrigo da Criança Pobre .... , .................•.
409. Abrigo do- Cristo Redentor. .... , ..... , . , , ... , ..
410. Abrigo Seara dos .Pobres ...................... .
411. Abrigo Teresa de Jesus., ..... ,.,., ............ .
-Col. de Leis -

Vol. VI

15.000,00
800.000.00
12. 000 . 00
25.000,00
F. 40
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C c$
412.
4-13.
414.
415.

ACademia
Academia
Acgdemia
Academia

Brasileira de Ciências .. ,., ....... , .... .
Brasileira de História das Ciências .... .
Carioca de Letras ............. , ..... ,.
Nadonal de Medicina .......... , ..... .

416. Aloisionum ...... , , ..... ·., ........... , ....... .
417. Ambulatório d<:l São Vic8nte de Paulo da Lagoa .. .
418. Amparo Teresa Cristina ....... , ...... , .. , .... ,,,

419. Asilo Bon;. Pastor ...... ,. , , ........ , .... , .... , ..
420. Asilo de Orfãos Anáiia Franco .................. , ·

421. Asilo do Sc.grado Coração de Maria, ....... ,.....,
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434 .
435.
436.
43 7.
438.
439.
44·0 .
4';1-1.

442.
443.
444.
445.
446,
447.
448,
449.
450.
451.
452 .
453.
454.
455.
456.
457.
458.

Asilo Espírita João Evangelista .... ". ........... .
A.silo Isabel ....... , . , .......... , .... , .. , .... , .
Asilo Jesus Naza-:reno .......................... .
Assistência Médica Maracanã ..................•
Associação Aliança dos Cegos .................. .
Associação ApoiÓ Fraternal. ................... .
Asscciação Brasileira de Críticos Teatrais ..•.....
Associação Bn.1sileira d~ Eduêação .............. .
Associação Brnsileira de Farmacêuticos .......... .
Associação Civil das" Filhas de Maria Imaculada para
o Serviço Doméstico - Escola Santo Adolfo ..... .
Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro ... .
Associação Cristã Feminina do Rio de Janeiro ... .
Associação das Franciscana~ Missionárias de Maria.
Associação das Senhoras Brasileiras ............. .
Associação de Educação Familiar e Social ..•.....
Associação dos Artistas Brasileiros ............... .
Associação ·dos Jornalistas Católicos do Rio de Jaw
neiro· .................. · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · ·
Associação dos Professôres Católicos do Distrito Few
deral . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Asso~iação Espírita Francisco de Paula .......... .
Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Rio
de Janeim, mantenedora do Instituto Nossa Senhora
Aparecida ................................... .
Associaç2o Maternidade e Infância de São Cristóyão.
Associação Obra do Berço ... : ................. .
Associação Pro-Matre ... ·................... ~ ... .
Associação Proteção ·a Veteranos Inválidos ....... .
Associação Santa Clara, . , ....... , .... , , ..•.•...
Associaçã9 SS.o Vicente de Paulo, mantenedora do
Dispensário e Ambulatório Medalha Milagrosa ..•
Associação Tutelar de Menores .... , ........... , .
Associe.ção União Geral-dos Cegos .............. .
Caridade Social Nossa Senhora da Paz, ..... , .. .
Charitas Social . . . . . . . , . , ....... ,' .......... ,.
Casa Betânia ....... : . , . , ..... , ........•.......
Casa da Criança. , ..•..... , ............•...... ,
Casa da Providência. , .............. , ...... ; ..•
Casa de Láz~rQ. (&nexo ao .Çentro Espírita Lázaro,
AmOr e Carid.áàe) ............................ .
Casa de São João Batista da Lagoa .........•.....
Casa de Saúde e Maternidade de Jacarepaguá ....
'Casa do Pobre de Nossa Senhora de Copacabana ..

25.000,00
3.000.00
20.000.00
40.000,00
10.000,00
6.000,00
5.000,00
30.000.00
10.000,00
1,5. 000,00
6.000,00
20.000,00
5 .00(),00
5.000,00
40.000.00
10.000,00
6.000.00
30.000,00
5.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
3.000,00
60.000,00
25.000,00
15.000,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
6. 000,00
20.000,00
50.000,00
100.000.00
20.000,00
80.000,00
15.000,00
460.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
5.000,00
60.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.006,00

ATOS DO PODER EXECUTIVO

459. Casa dos Artistas, Sindicato dos Atores Teatrais, Cenógrafos e CenotéCnicos do Rio de Janeiro .......•
460. Casa Luiza de -Marillac.,, .......... ·.. ,,., .... .
461. Casa Santa Inez ........... , ... , .......•.......
462 . Casa Santa Marta. , .. , . , ... , .. , ............ , , .
463. Casa São Luis para a Velhice - Instituição Visconde Ferreira P' Almeida .. , ... , .... , ............ ,
464. Centro Artístico I~.!Iusical. .............. , . , , ... .
465. Centro Carioca ................ , ..........•. , .. .
466. Centro de Educação e Obras Sociais .....•. , .. , .
467. Centro Espfrita Amor à Verdade ...... ,, ....... .
468. Centro Espírita Estudantes da Verd'ade.: .... , .. ,,
469.. Centro Espírita Humildade
Amor ............ .
470. Centro Espírita Joaquim Murtinho ............. ,
4 71 . Círculo Operário Carioca do Meier, . , .. , ..•. , .. .
4 72 . Círculo Operário Carioca Sul ..... -..... , ....... .
4-73. Círculo Operário do Engenho de Dentro ... , .....••
474. Clube das Vitórias Régias ... ,.,.,,.,.- ......... .
475. Colégio Paroquial da Tijuca .. , .• , ........... , .•
4 76. Coligação Católica BraSileh·a, .................. .
477. Confederação Nacional de Operários Católicos (C.
N.O.C.) .................................. .
478. Conselho Superior da Sociedade de São Vicente de
Paulo . . , . , ............................... ·. ·
4 79. Conservatório de Música do Distrito Federal .... '..
480 ,_ Costura e Lactário Pro·Infância.,., .. , .... ,., .. .
481. Cruz Vermelha Brasileira ............... :-., ... ,.
482. Cruzada Brasileira (Associacão de Combate à Tuberculosê e -à Lepra) , .... ~-. , .. , .............. .
483. Cruzada Espírita SUburbana .. , ... , ......... , .. .
484. Cruzada Na:cional contra a Tuberculose ......... .
485. Cruzada Nacional de Educação.···········~·····
486, Cruzada pela Infância do Leme .................•
487. Discípulos 'de Jésus, mantenedor do Abrigo Olímpio
Belém •..................... ·· · · · ·· · ·· ··• · · ·
488. Dispensiírio Antônio de Pádua ................ , •.
489 . D~spens~r~o d?s Po~res da Imaculada Conceição ..
490. D1spensano Sao Jose ....................... , .. .
491. Escolà de Ciências Artes e Profissões Orsin8! da
Fonseca . . ......... , ....... , ....... , ...... , •..
492. Escola de Enfermagem Luiza de Marillac ....... ,
493. Escola Doméstica lVIaria Raythe ........... , . : .. .
494. Escola Edson, . , .. , . , ...... , , . , . , .. , .. , ... , ... .
495. Escola Gratuita São Vicente de Paulo .....•......
496. Faculdade de Ciências Econômicas é Administrativas do Rio de Janeiro ....................... ,'.
497. Faculdade de Direito do Rio de Janeiro ... , ......•
498. Faculdades Católicas .....•. , . , . , .. , .. : ....•...•
499. Federação Brasileira de Engenheiros ......•.......
500. Federação Brasileira pelo Progresso Feminino .....•
501. Federação das Acade.mias de Letras do Brasil .....•
502. Federação das Sociedades de Assistência aOs Lázaros e Defesa contra a Lepra ........ , ..... , ... , ••
503. Federação Taquigráfica Brasileha .•.•....••.•.•••

e
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60.000,00
30.000.00
40.000,00
5.000,00
100.000,00
3.000;00
5.000,00
4.000,00
1.000,00
5. 000.00
5. 000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
5. 000;00
10.000,00
2.000,00
10.000,00
3.000,00
5. 000,00
5.000,00
12.000,00
100.000,00
10.000,00
6. 000,00
50.000,00
100.000,00
5.000,00
10.000,ÓO
15.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
3. 000,00'
50.000,00
1. 350.000,00
10.000,00
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504. Fundação Ata·ulfo de Paiva (Liga. Brasileira· contra
a Tuberculose) ... , ....... , . , .............. , , . ,
505. Fundação Casa Qo Estudante do Brasil ...... , .. .
506. Fundação Darci Vargas ..... , ............•......
507. Fundação Osório .... , ........... , .. , ...•.......
508. Fundação Romão t;ie Matos Duarte ( exHCasa dos Expostos)
..............................•.•...
509. Hospital de Caridade de Realengo. , , ........... .
510. Hospital São Zacarias, mantido pela Santa Casa de
Misericórdia do Rio de Jan'eiro .......... , ..... .
511 . Instituição Carlos Chagas ... , . , .. , . , , ... , ... , .. ,
512. Instituto Brasileiro de Cultura .. , .............. .
513. Instituto Central do Povo, .. , ........... , .. ,., ..
514. Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros .. ,.
515. Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor, mantenedor do -Asilo Santa Cruz, .. , .. , . , .... ,
516. Instituto de Arquitetos do Brasil. .............. .
517. Instituto de Artes e Ofícios Divina Providência .. .
518. Instituto de Geografia e Históría Militar do Brasil.
519. Instituto Escolar Rocha Pombo ................ .
520. Instituto Muniz Barreto ............ , .... , . , ... .
521. Instituto Nossa Senhora Amdliadora ...... , ..... .
522. Instituto São Francisco de Sales ..· .............. .
523. Irmandade do Santíssiino Sacramento da Candelária
perpétua adininistradora do Hospital Frei Antônio.
524. Lar da Criança ................ , .............. .
525. Liga Brasileira de Higiene Menta:l .... ; ......... ,
526. Liga de Proteção aos Cegos no Brasil ........ , , ..
527. Liga Esperantista Brasileira .................... .
528. Liga Espírita do Brasil .. : ~ ............... ·.. , . ,. .
529. Liga Nacional de PreVenção da Cegueira ...... ', ..
530. Obra de Proteção San'ta Luiza de· Marillac ....... .
531. Orfanato Casa de Luciá ....................... .
532 . Orfanato da Ima-culada Conceição .......... '• ... .
533. Orfanato Franciscano da Sagrada Família ....... .
534. Orfanato No'ssa Senhora de Nazaré (ex-Asilo Nossa
Senhora de 'Nazaré) .......... , ............... ,
535, Orfanato NosSa Senhora do Amparo ...........•..
536. Orfanato Presbiteriano ........ ·................. .
537. Orfanato Santa Rita'de Cássia ................. ,
53~. Orfanato Santo AntôniO ..... , .............. , .. .
539. Orfanato São José .............. ~ .....•........
540 . Orfana~o São Vicente de- Paulo ................. .
541. P.E,N. Clube do Brasil ..................... ..
54:;!. Patronato de Crianças Pobres da Paróquia da La,goa ....................................•.....
543 , Patronato de Menores ....• .. , , ..........•...... ,
544. Patronato Operário da Gávea .................. .
545. Paquena Cruzada de Santa Terezinha do .JVlenino
Jesus . . .................................... .
546. Pequena Obra de Nossa Senhora Auxiliaàora •....
54 7. Policlínica de Botafo'go ............. .- .......... .
548. Policlínica de Copacabana, .. , ............. , ... .
549 . Policlínica Geral do Rio de Janeiro ............ .
550. S.O.S. (Serviço de Obras Sociais) ............ .

450.000,00
50. oou,oo
30.000,00
50.000,00
60.000,00
12.000,00
50.000,00
5. 000,00
3. 000,00
6. 000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
5 .OfJO,OO

15.000,00
10.000.00
10.000,00
12.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
3.0011,00
6. 000,00

15. ooo.oo·

s noo,oo

20 .. 000,00
20.000.00
20.000,00
10.000,00
8. 000,00
12.000,00
8.000,00
20.000,00
20.000,00
15.00000
30.000,00
15.000,00
660.000,00
10.000,00
60.000.00
10.000.00
15 000,00
20 000,00

30.000,00
150.000,00
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Cr$
551.
552.
553.
554.
555.

SOciedade Brasileira de Belas Artes ......•......
Sociedade Brasileira de Economia 1.::.olitica ....... .
Sociedade B•·as>lei.-a de Filosofia ................•
Sociedade Bmileim de Quimica ..........•....•.
Socied8.de Cientínca de Estudos Superroentalistas
Tattwa - Nirroanakaia .......................... .
556. Sociedade Civil Escolas Técnicas de Serviço Social.
557. Sociedade de Concertos Sinfônicos do R1o de Janeiro . . .................................... .
55.8. , Sociedade de Geografia do Rio à e Janeuo ...... .
559 . Sociedade de Homens de Letras do Brasil ...... .
560. Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Ja
neiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;~ ....•............
561. Sociedade dos Amigos ct'e Alberto Torres,........ .
562. Sociedade Propag3.dora das Belas Artes, mantenedora
do Liceu de Ar.tes e Ofícios, Biblioteca Popular e
Departamento Cultural de Arte Cêniéa .........•
563. So.dalício da Sacra Família ............. : .•......
564. União Brasileira Pr,ó-Temp<3rança ................. .
565. União dos Cegos do Brasil ...................•.•
566. União Espírita Suburbana, roantenedora do Asilo da
Legião do Bem, para a Velhice Desamparada .....•
567. União Socia-l Feminina .......................•.
568. União Universitáiia Feminina .................. .

10.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
12 .ooo,oó
1C .000,00
10.000,00
20.000,00
10. oou,oo
20.000,00

20. ouu,oo

30.000,00
30. OUJ,OO
::S. .000,00
15.000,00

5.000,00

5. 000,00
4. 000,00
6. 890. 000,00

São Paulo

569. Abrigo da Divina Providência Dona Gertrudes de
Campos, de. São Paulo ........................ .
570. Abrigo de Menores lVIa-ria Imaculada, de Macaca.
571. Abrigo Padr€ Vitor, :G'lantido pelo Centro Espírita
Luz e Caridade, de Itobi. ...................... .
572. Ação Católica das Senhoras Católicas; de Altinópolis.
573. Albergue Notumo do Centro Espírita Jesus e Caridade, de Mogi-Mirim ......................... .
574.' Ambulatório São José da Casa Verde, de São Paulo,
575. Asilo Bom Pastor, de São Paulo ............... .
576. Adio Caburlotto, de Santa Rita ................ .
577. Asilo de Inválidos, de Can1pinas ................ .
578. Asilo de Inválidos cle Santos, de Santos ......... .
579. Asilo de Inválidos ·Padre Euclides Carneiro, de São
José do Rio Pardo ..... ." ...... : ............•....
580. 'Asilo de 1\á:aria :Imaculada, de Santos ........... .
581. Asilo de Mendicidade da Assistência Vicentina, de
Pinhal . . ................ ~ ............. \, ..•...
582. Asilo de Mendicidade de Araraquan1, de Araraquara.
583. Asilo de Mendicidade de São Vicente de Paulo, de
· Sorocaba . . .............•.... ~ ........ , ..•....
584. Asilo de Mendicidade Dom Bosco, de Palmeiras ...
585. Asilo de Mendicidade Dona Maria Jacinta, de São
Carlos . .' ................ · · .... · · · · · · · · · · · · · · ·
586. Asilo C:.e · Mendicidade_ Dr. Adolfo Barreto, de Mococa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .--.......... .
587. Asilo de l\rlendicidade Santa Isabel, de 'Guaradngaetá.

15.000,00
5. 000,00
5.000,00
2. óoo,oo
2. 000,00
10.000,00
15.000,00
5. 000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
6.000,00
5. 000,00
5.000,00
5. 000,00
3. 000,00
10.000,00
4. 000,00
15.000,00
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C•·$
588. Asilo de Me:O.àiddade ·São Lourenço, de Jaú ..• , .•
589. Asilo de Mendicidade São Vicente de Paulo, de Cru~

5.000,00

zeiro •...................................•.•.
590. Asilo de Mendicidade São Vicente de Paulo, de Jundiaí •.....• , •..•.•.......•......... · ....... ·•..
591. Asilo de Órfãos Dr. José Júlio, de São Simão .....
592. Asi!o de Órfãs Anália Franco, de Ribeirão Preto .. .
593. Asilo de Órfãs Coração de Maria Nossa Mãe, de
Piracicaba • . ............... , . , .. ; ...... ~ •....
594. Asilo de Órfãs Santo Agostinho, de Sorocaba ..... .
595. Asilo de. São Vicente, de Rio Claro ............ .
596. Asilo de São Vicente de Paulo, de Descalvado ... .
597. As i! o de São Vicente de Paulo, de Lo rena ..... , ..
598. Asilo de São Vicente de Paulo, de Rio Preto .... .
599. Asilo de/ Velhice e Mendicidade, de Pirassununga.
600. Asilo e Casas dos Pobres de São José, de Lorena ..
60.1. Asilo e Orfanato de São Vicente de Paulo de Franca,
de Franca ........... , ... ·.................... .
602. Asilo Eden, de São José dos Campos ........... .
603. Asilo Filhas de l\1aria Imaculaàa, de São Paulo .. .
604.· Asilo Imaculada Conceição, de Descalva.do ........ .
605. Asilo Imacu!Gda Conceição, de J,aú ..... ,' ....... .
606. Asilo Padre Euclides, de Ribeirão Preto ......... .
607. Asilo para Meninas, da Irmandade de Misericórdia
de Campinas, de Campjnas ..................... .
608. Asilo Santana, de Campinas .... , .. , .. , ......... .
609: Asilo São Vicente de Paulo, de Bebedouro, ...... .
610. Asilo São Vicente de Paulo, de Itapetininga .... ·· •
611. Asilo São Vicente de Paulo, de Tatuí, e••••••••••
612. Asilo São Vicente de Paulo de Avaré, de Avaré ...
613. Assistência à Infância de Santos (Gôta de Leite),
de Santos .................................... .
614-. Assistência ao Litoral de ,Anchieta (A.L.A. ), de
Santos ................. ·........•... · ·. · • · • .. .
615. Assistência aos !viendigos de Cruzeiro, de Cruzeiro.
~16. Assistência aos Menores Desamparados de Cruzeiro,
de Cruzeiro ............ , , , •.. ·................ .
617.. Assietência Dentária Escolar Galeão Carvalhal, de
Santos ............ ·... · · ...... · · .... · · · · · · · · ·.
618. Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, de
São Paulo .. , ............................. -.•.•
619. Associação Auxílio aos Necessitados, ·de Santos .. ·.
620. Associação Barbarense das Damas de Caridade, de
Santa Bárbara ............... , ................. ·
621. Associação B~neficente de Catanduva, de Catanduva.
622., Associação Casa do Senhor, de Santos ..... ,., .. .
623. Associação Cívica Feminina, de São Paulo ....... .
624·. Associação Cívica· Feminina (Núcleo de Cruzeiro),
de Cruzeiro ... , ....... , ......... , , ...... , .... .
625. Associação Creche Asilo Anália Franco, de Santos .. .
626. Associação Cristã de Moços de São Paulo, de São
Paulo . . ........ _............... · · · · .. · .... · .•
62 7. Associação Cristã Santo Agostinho, de São Paulo, ..
628. Associação da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, de Parnaíba. , .......•...... ,_ ......•....

3.000,00
2. 000,00
3.000,00
5. 000,00
10.000,00
6.000,00
5.000,00
3. 000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
6.000,00
10.000,00
3,000,00
5. 000.00
5. 000,00
5. 000,00
5.000,00
10 000,00
5. 000,00
10.000,00
3. 000,00
6. 000,00
t;.OOO,OO
50.000,00
6.000,00
10.000,00
3. 000,00
6.000,00
10.000,00
6.000,00
5. GOO,UO

10 000,00
10 000,00
50 000,00
6. 000,00
20 .000;00
20.000,00
:) .000,00
5.000,00
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Cr$
629.
630.
631 ,
632.
633.
634.635,
· 636.
'
637.
638.
639 .
640-.

641.
642.
643.
644 ,
645.
646.
647.
648.
649.
650,
651.
652.
653.
654·,
655.
656.
657,
658,
659,
660.
661.
662.

Associação ·da Vila de São Vicente d(! Paulo, de !tu.
Associação das Damas de Cm·idade, de Barretos ...
Associação das \Damas de Caridade, de Cachoeira.
AssociaÇão' das D.:;mas de Caridade, ·de Campos do
Jordão . . ........ , ....... , ............... , .. .
Associação das Damas de Caridade, de, Jacareí .. .
A~sockção das Damas de Caridade, de São Pedro.
Associação das Damas de 'Caridade "Asilo Santo Antônio", de São José dos Campos ............... .
Associação das Damas de Caridade de Casa Branca,
de Casa Branca ............................•. , .
Associação das Damas lie Caridade de Itapetininga,
de Itapetininga ............ 1 ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Associação das Damas de Caridade de São Vicênte
de Paulo, de Itararé ........................... .
Associação das Damas de Caridade de ·São Vicente
de Paulo, de Jaboticabal. , ...... . ...• , ••....• , .
1
Associação das Damas de Caridade de São Vicente
de Paulo, Seção da Paróquia de Santa Cecília, de
São Paulo ................................... .
Assodacão das Escolas Populares 15 de Novembro,
manten;dora' da CrÚzada Pro-Al:fabetizzção, de São
Paulo ......................... · · · · · · · • · · · · · ·
Associação àas Senhoras Cristãs, de Araçatuba ....
Associação de Assistência e Proteção aos Menores, de
Campinas , ..... , ..... , .................•.....
Associação de Caridade da Santa Casa de, Misel.'ÍcÓrdia de Assis, · de Assis .. , ............ : ......... .
Associação de Educação e Cultura de Socorro, de
Socorro ................ , , ..... , .... , .. , ... , . ,
Associação de Obras Sociais de Itararé, de ItaTaré.
Associação de Prote·ção à Maternidade e à Infância
de Tambaú, de Tambaú ... , ..... , . , ... , , , .. , ...
Associação de Santa Luiza de' Marillac, de Ca-choeira.
Associação de São Vicente de Paulo, de Pirassununga.
Associação de São Vicente de Paulo de Campinas, ·de
Campinas , ..... , ........................•....
Associação do Hospital de Agudos, de AgÍJdos .....
Associação do Hospital de Caridade de Mat5.o, de
Matão, ..................... '....... , ........ .
Associação dàs Sanatórios Popula-res Campos do Jordão, de Campos do J ordão ........ , ............ .
Assoç:iacão Espírita Anjo Gabriel, de São Paulo .. .
AssociaÇão Espírita Jesus Consolador, de· São Paulo,
Associação Espírita Pai J a:có e AvOzinha Lúcia, de
São Pauto ................................... .
Associaçfío Evangélica Beneficente, de São Paulo.
Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, do
São Paulo .. , .. , .......... , .. , .... , ........... .
Associação Feminina de Proteção à Infância, de PenápÚlis . . ................................... .
Associação Feminina Pro-Jaú Forte, de. Jaú., .. ,.,
Associação Féminina SDntista, de Santos, ...... ,.
Associação Freiras Filhas de Nossa Senhora do Monte
Calvário, de São José do Rio Pardo., ..... ,.,.

3. 000,00
8.000,00
6.000,00
10.000,00
4.000,00
3.000,00

6. OOO,OG
2. OúO,OO
3. 000,00
3.000,00
5. 000,00
3. 000,00
20.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
3. 000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
25.000,00
5. 000,00
5.000,011
5.000,00
20.000,00
12 .000,0~
5.000.00
10.000,00

5 .cóo.oo
5. 000,00
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663, Associação jundiaismse das Damas de Caridade, de
Jundiaí . . '..... , ......... , ..... , , ..... , .•.....

664. Associação Maternidade de ·são Paulo, de São Paulo.
665. Associação Operária Nossa Senhora do Bom Conselho,. de I tu ................................... .
666. Associação Patrocínio da Sagrada 'Família Jesus Maria José, de Lorena .... , . , ...... , _. . , ........... .
667, Associa·ção Paulista da Divina Providência ( conhe~,
cida também por Casa da Divina Providência Asilo de Órfãs e Inválidos), de São Paulo, .... ,"'
668. Associação Promotora de Instrução e Trabalho para
Cegos, de Santos .... ./ . ... , .......... , ..... , .. .

669 . .Associação Protetora da Infâricia, de São Paulo .... .
670, Associação Protetora da Infância Desvalida de San~
tos, Asilo de Órfãs, de Santos .............•....
671. AsSociação Protetora da Infância Hospital Alvaro
Ribeiro, de Ca~pinas ... , .. , ..... : ... , , .... , . , .
672'. Bandeira Paulista âe Alfabetização, de São Paulo.
673. Caixa de At>sistênda aos Necessitados, de Itapira.
674, Casa da Criança, de Gtiaratinguetá, .............•
675. Casa da Criança, de São João da Boa Vista,, ...•
676. Casa da Criança de Jaú, de Jaú ......... '"~ ..... .
677, Casa da- Criança Nossa Senhora do Destêrro, de
Jundiaí . . ......................... · · · ... · · · ·
678. Casa da Criança Pobre, de Len;1e ............... .
679. Casa da Criança Santo .Antônio, de Ribeirão Preto.
680. Casa de Misericórdia de Francn, de Franca, .....
681. Casa de São José Asiio de Menores, de São
Paulo . . . . . . . . . . . . , , ...... , .. , .......... , ... .
682. Casa de Saúde Allan Kardec, de Franca ........ .
683. Casa de Saúde Campinas, de Campinas ........ .
684. Casa Pia São Vicente de Paulo de Botuca.tu (Asilo
de Mendicidade), de Botucatu ................. .
-685. Centro Acadêmico Osvaldo Cruz, de São Paulo .. .
686. Centro Beneficente Feminino, de São Paulo, .... .
68 7 . Centm Católico, de E'a"ança .................. .
688. Centro de Assistência Social B1·az~Mooca, de São
Pn~ ...... : .............................. .
689. Centro de Ciência:;, Letras e Artes, de Campinas.
690. Centro de Estudos e Ação Social, de S~o Paulo ....
691. Centro Espírlta A18.vanca União dfl Paz, de São
Paulo
.................................... .
692. Centro E!ipÍrita Anan Kardec, manten~dor do Instituto Popular Humberto de Campos, de Campinas.
693. Centro 'Espírita Amor e Luz, de Guarati:nguetá ...
69'!·. Centro Espírita Auxiliador Profeta Zacariás, de São
Paulo ...................................... .
695. Centro Espírita da Paz e Pai Jacob, de São Paulo.
696. Centro Espírita Euripedes Barsanulfo, de Ribeirão
Preto . . ............. · · · · · · · · · · · · · · .- · · · · • · · · ·
697. Centro Espírita Ism&nia de Jesus - Ca-sa dos Pobres, de San"tos ...................... ·......... .
698. Centro Espírita Jesus José e Maria, de São Paulo.
699. Centro Espírita Pc.z, Amor e Caridade, C: c São Paulo.
700. Centro Independência, de São Paulo ............ .

3.000,00
15.000,00

5 .ooo,co
5.000,00

12.000,00
10.000,00
6.000,00
20.000,00
5. 000,00
30.000,00
2.000,00
15.000,00
5. 000,00
5.000,00
30.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
3. 000,00
10.000,00
3. 000,00
3. 000,00
6. 000,00
6. 000,00
15.000,00
2. 000,00
3.000,00
2.000,00
5. 000,00
5. 000,00
3. 000,00
5.000,00
3.000.00
5. 000,00
3. 000,00
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ç,s
701.
702.
703.
704.
705.
706.

Centro Operário Beneficente São José, de Campinas.:
Centro Social Leão XIII, de São Paulo .. , ...... .
Círculo Operário de Vila Prudente, de São Paulo.
prculo Operário cio Ipiranga, de São Paulo .... o.
Clínica Infantil do lpiranga, de São Paulo ....... .
Colégio da Companhia de Maria, de Santa Cruz do
Rio Pardo ..................... o ••• , ••••••••••
707. Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, de Ribeirão
Preto .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
708. Colégio Sagrado Coração de Jesus, de Cafelândia.
709. Colégio Sàgrado Coração de Jesus, de São Paulo.
710. Colégio São· José, de Bauru ................... .
711. Comissão Regional dos Escoteiros do Mar, de São
Paulo . . ................... · · · · · · · · · · · · · '· · · ·
712. Confederação Escolar da Juventude (antiga Confederação Escoteiros), de São Pa.ulo .............. .
713. Conferência de Nossa Senhora das Dôres (Sociedade de São Vicente de Paulo), de Casa Br:mca ...
714. Conferência de Santa Isabel da .Associação das Damas de Caridade de São Vice~te de P8:Ulo, de Santa
Cruz do Rio Pardo ...... , .................•....
715. Conferência de São José, d8. Sociedade ele São Vicente de Paulo, de Caçapava ........... ·....... .
716. Conferência· de São Vicente de Paulo, de Iguape ... .
717. Conferência de São Vicente de Paulo, de Piracaia:.
718. Conferência de São Vicente de Paulo - Asilo, de
Tambaú ................................... .
719. Conferência'. de São Vicente de Paulo de Santo Antônio, de Itapi (ex-Bica da Pedra) ...... : ...... .
720. Conferência de São Vicente de Paulo de São Bento
de Marília, de Marília ..... , .................. .
721. Conferência de São Vicente de Paulo do Sagrado Coração de Jesus, de Brotas ..................... .
722. Conferência do Senhor Boro Jesus do Livramento da
Sociedade de São Vicente de Paulo, de Bananal ..
723. Conferência São João Batista da Sociedade de São
Vicente de Paulo, de Joanópolis ............... .
724. Conferência São Vicente de Paulo da- Santíssima
Trindade, de Tietê .........................•...
725. Conferência São Vicente de Paulo Divino Espírito
Santo, de N uporanga .............. : ........... .
726. Confraria de São Vicente de Paulo, de Serra Az'ul.
727. Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, de
São Paulo ............................. , ..... .
Conselho Particular da Sociedade de São Vicente de
P~ulo, de Socorro ............................ .
729. Conselho Particular da Sociedade de São Vicente de
Paulo de Taubaté, de Taubaté .............. , .. .
730. Conselho Particular da Sociedade Vicentina, de
Cunha ...................................... .
731. Conservatório Dramático e Musical de São Paulo,
de São Paulo ................................. .
732. Conserv3tório Municipal de Música, de Barretos .. .
733. Co'nservatório Musical Carlos Gomes, de Campinas.
734. Creche ~aroneza de Limeira, de São Paulo ...... ,

5. 000,00
3 .. QOO,OO
5.000,00
10.000,00
8. 000,00
6 .000,00.
6.000,00
10.000,00
3. 000,00
10.000,00
?,000,00
5. 000,00
3.000,00
3. 000,00
5. 000,00
5.000,00
3. 000,00
3.000,00
2. 000,00
10.000,00
3. 000,00
6. 000,00
1. 000,00

3. 000,00
2. 000.00
2. 000,00
10.000,00
5. 000,00
3. 000,00
2. 000,00
5. 000,00
2.000,00
3. 000,00
12.000,00

G34
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c,s
735. Cruzada das Senhoras Católic<J.s, de Santos ......•
736.~Dispensário dos Pobres, de Piracicaba .. , .... , .. ,,
73 7 . Dispensário Medalha Milagrosa e Creche Cataüna
Labouré, de São Paulo ............ , , . : ........ .
738, Dispensário Nossa Senhora da Consolação, de São

15.000,00
5,000,00

Paulo . . ..................................•..
Dispensário São Francisco, de Macaca. , .... , ....

5. 000,00
3. 000,00
3 000,00
10.000,00

739.
740.
741.
742.

Educandário Santo Antônio, de Campos do Jordão.
Escola Agrícola -Coronel José Vicente, de Lorena.
Escola de Comércio Antônio ~odrigues Alves, de

15.000,00

Guaratinguetá . , ............................ .
743. Escola Doméstica Filhas Maria Imaculada, de São
Paulo . . . , ........... , ...................... .
744. Escola Noturna Santo In8.cio, de Santos ......... .
745. Escola Noturna São Luís, de São ~aula ........ .
746. Escola Paroquial de Vila Arens,· de Jundiaí .....•
747 .. Escola Paroquial Sagn:da Família (ex-Colégio Sagrada Família), de Salto (Itú) .. '.,, . . . . . . . . , .. .
748. Escola Paulista de Medicina, de São Paulo .....•
74-9. Escola Profissional Feminina Patrocínio de São José,
de Lorena ...... , .. : ............ : ............. .
750. Escolas Profissio!!ais · Salesianas, dé São Paulo ... .
7 51. Externato e Creche Coração de Jesus, de Ribeirão
Preto ., ..... , ... , ....... , .. , ....... , . , ...... .
752. Externato e Orfanato São José (ex-Colégio e Orfanato São José), de Pôrto Feliz ........... , .. .
753. Externato Nossa Senhora Auxiliadora, de São Paulo.
754.. Externato Popular São Vicente de Paulo, de São

10.000,00

Pnb ...................................... .

5.000,00
5. 000,00
5. 000,00
6.000,00
3.000,00
5.000,00

755.
756.
757.
758.
759.
760.

761.
762,
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
77~.

772,
773.
774.
775.

Externato Santa Terezinha, de São Paulo ........ .
Externato São João, de Campinas ...... ,., ...... .
Externato São José, de São José dos Campos.,,.
Externato São Vicente de Paulo, de São Paulo .. .
Federação de' CegoS Laboriosos, de São PaulO .. .
Federação Espírita do. Estado de São Paulo, de São
Paulo . , .................................... .
Gabinete de Leitura Rui Barbosa, de Jundiaí ..•.
Ginásio Nossa Senhora do Carmo, de Guaratinguetá.
Ginásio Sagrado Cmação de Jesus, de Marília, .. .
Ginásio São Manuel, de Lav:rinhas .............. .
Hospital Ana. Cintra, de Amparo ............... .
Hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo, de São
Manl.!el . , , ................................. .
Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, de
Jundiaí . . . . . . . . . . . . . . , ...................... .
Hospital de Jardinópolis '"Santa Casa", de Jardinópolis . . ....•.................................
Hospital de Misericórdia, de Altinópolis, , , . , .....
Hospital de Nossa Senhora da Ajuda, de Caçapava.
Hospital dos Pobres de Garça, de Ga:!'ça,, ...... .
Hospital Feliz Lembrança, de Iguape. , ..... , ... .
Hospital Francisco Rosas, de Pinhal ............. ,
Hospital Maternidade Frei Galvão, de Guaratinguetá.
Hospital Sant~ Isabel, de Jaboticabal. .......... .

5.000,00
3. 000,00
-3.000,00
3. 000,00
3.000.00
20.000,00
15.000,00
25.000,00
10.000.00
S. 000,00
3.000,00

3. 000,00
2. 000,00
5. 000,00
3. 000,00
6. 000,00
6.000,00
15.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5. 000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

ATOS DO PODER EXECUTIVO

776. Hospital São Luís, Irmandade da Santa Casa, de
Araras ........................ · · · · · · · · · · · · · · ·
777. Hospital Virgílio Pereha, de Barreiro. : ....• , .. , ..
778. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mantenedora do Orfanato Bete!, de Campinas ......... .
'779. Instituição Cristã Benaficente Verdade e Lu2 de São
Paulo, de São Paulo ...... , ... : . .- ... , , ....... .
780. Instituição Cristã Família Espírita, de São Paulo.
781. Instituição de Combate à Tuberculose em Tabauté,
de Taubaté.,.,, ..•... , ..................... ,.
782. InStituto Arnaldo Vieira de Carvalho Instituto
do Radium, de São Paulo .................... .
783. Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, de
Campinas . , .. , , , , :. , . , , ..... : . ............... .
784. Instituto de Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor
"Asilo São Paulo", de São Paulo, .........•.. ,.
185. Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, de São ,José dos Campos ................ .
786. Instituto de Organização Racional do Trabalho, de
São Paulo .............. , ........ , .... , . , .... .
187. Instituto de Proteção à Primeira Infância, de Guaratinguetá . . .........................•.........
788. Instituto de Proteção e Assistência à Infância, de
Ribeirão Preto. , ........... , .· .... , .. , ...... , , .
789, Instituto Dom Bosco, São Paulo ............... .
790 , Instituto Dona Placidina, de Mogi das Cru2es .. , •
791. Instituto Genealógico Brasileiro, de São Paulo .. , ..
792, Instituto Histódco e Geográfico de São -Paulo ....
793. Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, de Araras,-~
794. Instituto-Pedagógico Frederico 02anan, de São Ps.ulo.
795 .. Instituto Santa Terezinha, paia Surdos-Mudos, de
São Paulo .................................... .
796, Instituto Teodoro Ratisbone, ·de São Paulo ..... , ,1 ,
797. Irmandade Civil Pro-Vila de São Vicente de Paulo,
de Atibaia ." ............ ·......................•
798. Irmandade da Casa de Misericórdia, de Dois Córre.
'
gos .........................................•
799. Irmandade da: s~mta Casa de Misericórdia, de Itú.
800. Irman'dade da Santa Casa de Mis'ericórdia, marltenedora do Hospital Santa Rosa de Lima, _de Serra
Ne~a ..................... ; ................ .
BO 1. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquar~, de , AraTaqunra ... , .. , ... , ............ , :
802. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guararema, de Guararema ..... , ................. : .. .
803. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa Hospital Dons. Cai'O!ina de Figueiredo, de Mococa ....................................... .
804. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pompéia, de Pompéia, ....... , .., , .......... , ...•. , .
80~. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos,
ele s~ntos .................................... .
1
806. Irmandade da Santa Càsa de Misericórdia de São
Paulo, de São ·Paulo,,, ... , .. ,, .... , .... , . , ... .
807. Irmandade de Misericórdia de Jaú, de Jaú ...... .
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5. 000,00
5. 000,00
5. 000,00
15.000,00
5. 000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
3·. 000,00
15.00,00
20.000,00
6.000,00
10.000,00
20.000,00
3,000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
13.000,00
5.000,00
4. 000,00
3. 000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00

6.000,00
5.000,Q0
1. 000. 000,00
200 .ooo,oo
5,000,00
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808. Ir~andade ~e Misericórdia de Pôrto Ferreir~, de
Porto Ferre1ra ......... , ...................... .
809. Irf11andade de Misericórdia d~ Taubaté, de Taubaté
810. Irm2ndade do Asilo de Nossa Senhora da Candelária,
de Itú ....................... ,' ................. .
811 . Irmandade do Hospital de Misericórdiá de Santo
André, de Santo André ...................•....
812. Irma.:ndade ·do Hospital São José, de São Vicente.
813. Irmandade do Senhor dos Passos e Santa Casa de
Misericórdia de Guai-atinguetá, de Guaratinguetá ..

814. Juventude Operária Católica -

J.O.P., de São

c,s
5. ooo.oo
15.000,00
3. ooo.oo
15.000,00
10 ..000,00
15.000,00

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

3 .ooo.oo

815. Juventude Universitária Católica,· de São Paulo .. .

10.000,00

816. Lar Vicentino, de Periápolis ................... .
817. Liga Araraquarense éontra a Tuberculose, de Araraquara . . ............ , .. , .. , , ............... .
818. Liga das Senhoras Católicas de São Paulo, de São
Paulo . . . . . . . . : ........................... ~ ..
819. Liga de Assistência Social e Combate à Tuberculose,
de São José dos Campos ....................... .
820. Liga Humanitária de Mogi das Cruzes, de Mogi das
Cruzes . . , , , , ........... , ...... , ...... , .. , .. ,
821. ;Liga Paqlista contra a Tuberculose, de São Paulo.
322. Maternidade de Campinas, de Campinas ......... .
823. Maternidade de Guaratinguetá, de Guaratinguetá ..
824. Maternidade de Jaú, de Jaú.- .... _........•..... :
825. Maternidade Santa Terezinha, de São Paulo .. , .. .
826. Orfanato Amando de Barros, de Botucatu ....... ,
827. Orfanato Anália Franco, de São ~Aiguel. ...•.....
828. Orfanato Cristóvão Colombo, de São Paulo ...... .
829. Orfanato Lar das Flôres, de Suzana .. , . , ....... .
830. Orfanato Monsenhor João Filipe, -de Guaratinguetá.
831. Orfanato Nossa Senhora do Calvário, de Campinas,
832. Orfanato oú. Asilo de Meninas de São José, de Taubaté ....................................... .
833. Orfanato Purí~simo Coração de Maria, de Guaratinguetá • • .................................... .
834. Orfanato Rosa Mística, de Tieté ....... , ...... ~,
835. Orfanato Santa Maria, de Pirajuí .... , ...... , . , ••
836. Orfanato Santa Verônica, de Taubaté .......... .
837. Orfanato Santista, de Santos .................. .
838. Orfanato , São Vicente de Paulo, de Pindamonhangaba . ·.,, ..... ,,, .... , ...... , .. ·... , ..... , ... .
839. Patronato Madre Maria Mazzarello, de Ribeirão
Preto . . .... , . ·, .... , .......... : . ............ .
840. Patronato São Fran7isco, de Campinas, .........•
841. Pensionato; Colégio e Orfanato Menino de Deus, de
Pirassununga • . , ........... , .... , ........... .
842. Pensionato Divina Providência, de Campos de Jordão . . . . . . , .. , ........... , . , .................•
343. Policlínica de São Paulo, de São Paulo ........•
844. · Sanatório Américo Bairral, de Itapira, .. , .•... , , .
845. Santa Casa de Misericórdia, de Ibitinga ........ ,
846. Santa Cãsa de :JV1isericórdi~, de Aparecida ....... .
84 7. Santa Casa de Misericórdia, de Areias .. • .. , .. , .•

3. 000,00

~~

5. 000,00
30.000,00
10.000,00
5.000.00
25.000,00
50.000,00
25.000.00
10. ooo.oo
15. opo,oo
5. 000,00
12.000,00

20.000.00
5. ooo.oo
5. 000,00
6. 000,00
5. 000,00
10.000,00
6 .ooo.oo

5.000,00
6. 000,00
20.000,00
4.000,00

6.000.00
5.000,00
10.000,00
20.000.00
12.000.00

5 .ooo.oo

6.000,00
12.000.00
6.000,00
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848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.

Santa Casa de
Santa Casa de
Santa Casa de
Santa Casa de
Sa'llta Casa de
Santa Casa de

Misericórdia, de Baurú.,., ......
Misericórdia, de Capivari. .......
Misericórdia, de Igarapava, ... , .•
Misericórdia, de Itapira .. ·•.. , ... ·.
Misericórdia, de Lorena ..........
Misericórdia, óe Olímpia. ~ .......

Sànta Casa de Misericórdia, de Palmeiras .. , .....
Santa Casa de Misericórdia, de Patrocínio do s,.

pucaí
856. Santa Casa de Misericórdia, de PiraCicaba ....... .

s57.

Santa Casa de Misericórdia>, de Pirajti1 ......... .

858. Santa Casa de Misericórdia, de Pôrto Feliz .... ,, ,
859. 'Santa Casa de Misericórdia, de Rio Claro .. , ... .
860. Santa Casa de Misericórdia, de Santa Cruz do Rio

12.000.00
10 .ooo.oo
5.000.00
5.000.00
10.000,00
5 .oqo,oo
4.000,00
3.000.00
25.000,00
5.000.00
3.000.00
10.000,00
5.000,00

Pardo

861. Sa'nta Casa de Misericórdia, de São José do Rio
10.000.00

Pa>do

862. Santa Casa de Misericórdia, de São Luís do Paraitinga
............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
863. Sa-nta Casa' de Misericórdia, de Tatuí .......... .
864. Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, de Ara·çatuba . . ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · ·
865. Santa Casa de Misericórdia de Atibaia, mantida
pela Irmandade de Misericórdia de · Atibaia, de
Atibaia . . ..................... · · · · · · · · · · · · · ·
866. Santa Casa de Misericórdia de ·Avaré, de Avaré ..
867. Santa Casa de Misericórdia de Bananal, de Banailal
······ ...................... ·......... .
868. Santa Casa de Misedcórdia de Ba'l"id, de Eariri ...
869. Snnta Casa de Misericórdia de Bàrretos, de Barretos . . , ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
870. Santa Casa de Misericórdia de Bebedouro, de Bebedouro . . ............................... · · ·.
871. Santa Ca-sa de.Misericórdi? de Bocaina, de Bocaina.
872. Santa Casa de Misericórdia de Bragança, de Bragança . . .................................•...
873. Santa Casa de Misericórdia de Cananéia, de Cananéia . . , .... , ............................. .
874. Santa Casa d·e Misericórdia de Casa Branca, de Casa
Branca .............. ·. · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · ·
875. Santa Casa de Misericórdia de .Chavantes, de Chavantes . . , , .... , .... , ........................ .
876. Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiros, de Cruzeiros • . .. , . , ...........................•....
877. Santa Casa de ·Misericórdia de Grama, de Grama.
878: Santa Casa de Misericórdia de ltapeva, · de ltapeva
(ex-Faxina) . . . . . , .......................... .
878-A. Santa Casa de Misericórdia de Itararé, de Itararé.
879. Santa Casa de Misericórdia de ltatiba, de ltatiba,
880. Santa Casa de Misericórdia de Jac~reí, de Jacareí.
881. Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis, de Joanópo!is .............. ·. · · · ... · · • · · · · · · · · · · · · _.
882 . Santa Casa de Misericórdia de Leme, de Leme ... .
883. Santa Casa de Misericórdia de Lins, de Lins .... .
8~4: Santa Casa de Misericórdia de Marília, de Marília.

.

4.000.00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
10.000,00
5.000,00
12 .ooo.oo
20.000,00
3.000.00
1o.ooo.oo
10.000,00
10.000,00
5. 000,00
10.000,00
5. 000,00
10. ooo.oo
10.000.00
10.000,00
6. 000,00
5. 000,00
5. 000.00
10.000.90
12.000.00
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885. Santa Casa de Misericórdia de Mirassol, de Mirassol.
886. Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, de
Mogi das

5.000,00

Cruzes. , ........ , , .... , ........... ·. .

10.000,00

887. Santà Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu, de Mogi
Gua:çu . . ....... , . , ......... , , ......... , .... ,
888. Sa_n~a Casa de Miseric9rdia de Mogi-Mirim, de Mogi-

3.000,00

Mtrlm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · ... · · · · · · · · · · ·
889. Santa 'Casa de Misepcórdia de Monte Apraz9'-el,. de

10 '000,00

Monte Aprazível. , . , ....... , . , ................ .

5' 000,00

890. Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, de Pederneiras . . ................................. .
891. S<mta Casa de Misericórdi~ de Pediegulho, de Pedregulho . . ...... · .....................•... · · ..
892. Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, de Penápolis • . ....................•................
893. Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba,
de Pindamonhangaba ............ , ....... , .... , .
.894. Santa Casa de -Misericórdia de Pir11ssununga, de Pirassununga , ................... , ............ .
895. Saflta Casa .de Misericórdia de Piratininga, de Piratininga . . ................................. .
896. Santa Casa de Misericórdia de Queluz, de Queluz.
897. Santa Ca·sa de Misericórdia de Rio Preto, de Rio
Preto
........................... · · · .... · · ·
898. Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita, de Santa
Rita .............. , ................ •'• ...... .
899. Santa Casa de Misericórdia de ·-são Carlos,_ de São
Carlos ..........................."........... .
900. Santa Casa de Mis.ericórdia de São José dos Campos,
de São José dos Campos ........ ,_ .......... , .. .
901 . Santa Casa de Misericórdia de São Roque, de· São
Roque .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
902. Santa Casa de Misericó1·dia' de São Simão, de' São
Simão ...................................... .
903. Santa Casa de Misericórdia de Silveiras, de Silveiras . . , ......... , ......... , , .............. .
904. Santa Casa· de Misericórdia de Socorro, de Socorro.
905. Sant_a. Casa de Misericórdia de Taquaritinga,_ de Taquarlbnga . . . , ......... , ..................... .
906. Santa C~a de Misericórdia do :qivino Espírito Santo,
de Para1huna ......_.......... , ..... , . , ........ .
907. Santa Casa· de Misericórdia Dona Carolina Malheitos, de São João da Boa Vista ................ .
908. Santa Casa de Miséricórdia e Asilo dos Pobres de
Batatais, de Batatais .......................... .
909. Santa Casa de Misericórdia São José, de Cachoeira.
910. Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo,
de São Pedro. , .............. , ................ .
911; Sindicato dos Atores Teatrais, Cenógrafos e Cenatécnicos, no Estado de São Paulo (Sindicato dos
Trabalhadores de Teatro), de São Paulo ... , .....
912. Sociedade Amiga ·tia Instrução Popular, de Santos.
913. Sociedade Amiga dos Pobres, de Ribeirão Preto ..•
914. Sociedade Beneficente Asilo. São Vicente de Paulo,
de Lins ...•...•.•• • ......••.••...•........•• -.•

5.000,00
5.000,00
6.000,00
6' 000,00
10,000,00
5' 000,00
10,000,00
20.000,00
5.000,00
15' 000,00
10.000,00
5, 000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
5' 000,00
lO .'000,00
10,000,00
25.000,00
10.000,00

15,000,00
8.000,00
6.000,00
3.000,00
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915. Sociedade Ben~ficE;!nte de Ctavinhos (Santa Casa),
de Cravinhos ........... , ............. _........ .
916. Sociedade Beneficente dos Pobres 4de Caconde, de
Caconde .................................... ·
917. Sociedade Beneficente ou Santa Casa de Misericórdiadia de Tietê, dé Tietê ..................... .
918. Sociedade Beneficente Santa Casa de Ribe'irão Preto,
de Ribeirão Preto ............................. .
919. Sociedade Benefiçente Santo Cura D' Ars, de Campinas . . . . . . . . , ......... , . , ............... , .. .
920. Sociedade Beneficente São Camilo, de São Paulo.
921. Sociedade de Assistência aos Necessitados, de Socorro ....................................... .
922. Sociedade de Assistêricia e Puericultura, de Lorena.
923. Sociedade de Beneficência de Piraju, de Piraju ....
924 . Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, de
São Paulo ............... : .................... .
925. SociedS:d~ de São Vicente de Paulo, de Araraqua-ra.
926. Sociedade de 'São Vicente de Paulo, de Catanduva.
927. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Cravinhos.
928. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Guaratinguetá ....................................... .
929. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Itápolis .. .
930. Sociedade de São Vicente de Pa-ulo, de J acareí .. .
931. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Jaú ..... .
932. Sociedade de São' Vicente de Paulo, de Lorena. , .
933. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Matão ... ,.
934. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Nova Granada .................................. ~: ... .
93'S. Sociedade de São Vicente de Paulo,, de Pindamonha,ngaba ........................ · · · · .... · · · ·
936. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Santa Rosa.
93 7. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Santos ...
938. Sociedade de São Vicente de Paulo, de São Simão.
939. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Taquaritinga . . ......................... , .......... .
940. Sociedade dos Alberques Noturnos de São Paulo,
de São Paulo .................. , ......... , . , .. .
941. Sociedade Feminina de Assistência à InfânCia, de
Campinas .............................. , ..... .
942. Sociedade Feminina de Instrução e Caridade, mantenedora do DiSpensário Nossa Senhora de Lourdes.
943. Sociedade Fibntrópica Vila dos Pobres, de Sorocaba.
de São Paulo .................... ; ............ .
944. Sociedade Humn:ni,tária dós Empregados n? Comércio
de Santos, dé Santos ......................... .
945. Sociedade Hurris.nitária Protetora da Infância Desvalida Asilo e Creche de Jundiaí, de Jundiaí. ...•
946. S?':.iedade Juúdiaiense de Cultura Artística, de Jundtat ............ -..................... , ....... .
947-. Sociedade Legião Brasileira, de Ribeirão Preto .•.
948. Sociedade Luiz Pereira Barreto, de São Paulo .. , .
949. Sociedade Numismática Brasileira, de São Pa~lo.
950. Sociedade São Vicente de Paulo, de Cachoeira, ...
951. Sociedade São Vicente de Paulo, de Cascavél. .•.

5.000,00
3. 000,00
5.000,00
25.000,00

4.ooo,oo
5. 000,00
6c000,00
lO. 000,00
6. 000,00
4.000,00
5.000,00
3. 000,00
3. 000,00
5. 000,00
3. 000,00
5. 000,00
5.000,00
3. 000,00
2. 000,00
2.000,00
5. 000,00
3. 000,00
5.000,00
2. 000,00
3.000,00
10.000,00
15.000,00
6.000,00
5. 000,00
2. 000,00
5.000,00
3. 000,00
5.000,00
2!LOOO,OO
20.000,00
5. 000,00
3.000,00
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952. Scciedade São Vicente de Pa'lllo, de Dois Córregos.
953. Sociedade São Vicente de Paulo, que mantém o Asilo.
São Vicente de Paulo, de São João da Boa Vista.
954. Socied2de São Vicente de Paulo Conferência de
SãO Luís Gonzaga, de RibeirãO Preto. , ..... , ...
955, Sociedade São Vicente de Paulo, Conferência San~a
Adélia, de Sa'Tlta Adélia ............. , .... , .... .
956. Sociedade Sinfônica Campineira, de Campinas, .. .
957. Sociedade União e Caridad·e, de Ribeirão Preto.,.
958. Sociedade União Operária, de Santos ..... , .... ;
959. Tribu de 'Escoteiros Piratininga, de São Paulo ... .
960. União Espírita Cachoeirense, de Cachoeira ..... ,.
961. União Espírita Universal Laudelino Novais de Brito,
São Paulo . . .................... : ........... .

3. 000,00
5.000,00
5.000,00
1. 000,00

3;ooo.oo

2. 000.00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
4. 286. 000,00

Paraná
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968 .
969.
970.
971:

972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989,
990.

Asilo de São Vicente de Paulo, de Lapa ........ .
Asilo São Luís, de Curitiba ........ ; .......... .
Asilo São Vicente de Paulo, de Castro .......... .
Asilo São ViCente de Paulo, de Ponta Grossa ..... .
Associação de Caridaçie Maternidade, de Rio
Negro ..................................... ·.·
AssociB.ção de Puericultura de Ponta Grossa, de Ponta
Grossa . . ................... ·-- .. ·.. , ......... .
Casa Divina Providência, de Malé ............. .
Colégio !maculada Conceição, de Jacarezinho ... .
Conferência de Nossa Senhora do Rosário, da So·
chiçiade de São Vicente de Paulo, de P2ranaguá ..
Diretório Acadêmico Nilo Cairo, de Curitiba·....
Dispensário São Vicente· de Paulo, de Jacarezinho.
Escola Agronômica do Paraná, de Curitiba ....... .
Escola Superior de Veterin<!iria do Panmá, de Curitiba ..................... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Faculdade de Direito do Parariá, de Curitiba ... -.. .
Faculdade de. Engenharia do Paraná, de Curitiba .. .
Faculdade de Medicina do Paraná, 'de Curitiba ... .
Federa-cão Esoírita do Panwá, mantenedora do Albergue ~Notur;o de Curitiba, de Curitiba ......... .
Hospital de C~ridade Anita, Ribas, de Castro ... .
Hospital de Caridade de Antonina, de Antonina ..
Hospital de Caridade São Pedro, de Malé ...... .
Hospital de São Vicente de Paulo, de Tomazina·..
Hospital São Vicente de Paulo, de Guarapuava .. .
Instituto de Química do Paraná, de Curitiba ... .
Instituto Néo·Pitagórico, de Curitiba, ........... .
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, de Cttriw
tiba . . ..................................... .
Irmandade da Santá Casa de Misericórdia, de Pruw
úentópolis . . ................................ .
S2nta Casa de Mise'ricórdia, de Ponta Grossa ... .
Santa Casa, de Misericórdia de Paranaguá, de Paw
ranaguá . . .................................. .
Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo

10.000.00
12 000,00
6.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
3.000,00
S. 000,00
2.000,00
10.000,00
8.000,00
50.000,00

3;; .ooo.oo
só .000,00

50.000,00
60.000,00
10.000,00
5.000.00
10.000,.00
3. 000,00
6. 000.00
12.000,00
20.000,00
3,000,00
50.000,00
6.000,00
30.000,00
20.000,00
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aos Necessitados, de Ponta ·Grossa .............. .
991. Sociedade Hospital Bom Jesus, de Rio Negro ... .
992. Sociedade Socorro aos Necessitadps, de Curitiba,.,

3.000,00
15.000,00
20.000,00
559.000,00

Santa Catarina
993. Asllo de Órfãs São Vicente de Paulo, a cargo da
Irmandade do Divino Espírito Santo, de Florianópolis . . .................. , . , . , ...... , .... .
994. Associação Beneficente Joaquim São Tiago, mantenedora de um Asilo e. da Niaternidade de São Francisco . . ............................... , .... , .
995. Associação Beneficente Santa Isabel, de Lages ... .
996. AsSocbção Irmão Joaquim, mantenedora do Asilo
de Men?ic~da~: e da Maternidade ele Florianópolis,
de Flor1anopo11s , ...................... , .•....
997. Asscciação Joinvilem:e de Amparo aos Necessitados,
de Joinvite . , ............ , . : ... , ... , ....... .
998. Associação .Mafrense de Ensino, de Mafra ...... , .
999. Círculo Operário de Joinvile, de J oinvile ....... .
1000. Colégio Bom Jesus, de joinvile ................ .
1001. Colégio Sagrado Coração de Jesus, hoje Instituto
de Educação Maria Auxiliadorn, do Rio do Sul ...
1002, Conferência de Nossa Senhora da Piedade da Sociedade de São Vicente de Paulo, de Tubzrrão ....... .
1003. Conferência Vicentina de Lages, de Lages ...... ·..
1004. Faculdade de Direito de Sa:nta Catarina, de Florianópolis . . ... , . , ............................ .
1005. ~rup? Escol~r Arqui~iocesano São José, ãe Florianopohs , .. , . , .. , . , . , ............... ·.......... .
1006. Hospital de Caridade de· Urussanga, de Urcssanga.
1007. EospitBl de Caridade São José, de Cresci uma .....
1008. Hospital de- Cs.ridade Senhor Bom Jesus dos Passos,
de Laguna . . .. · ............................. .
1009, Hospital Municipal Santa Otília, de Orleans .... .
1010. Hospital São Brt.~z, de Pôrto União .. , .... ,., .. , ..
1011. Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina,
de Florianópolis . . ...................... ~ .... .
1012. Irmandade áo Senhor Jesus dos Pc:.ssos e Hospital
de Caridade, de Florianópolis ................•..
1013. Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Per:.itêr.cia e Hospital de Cati.éade, de' São Francis.co.

25.000,00

10.000,00
S. 000,00
15.000,00
12.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
5. 000,00
3. 000,00
5.000,00
12.000,00
5.000,00
8. 000,00
6.000,00
10.000,00
5.000,00
12.000,00
3. 000,00
20.000,00
10.000,00
241.000,00

Rio Gre.nàe do Sttl
1014. Asilo de Iv:!endigos de Pelotas, de Pelotas., ....•.
1015. Asilo de Órfãs Coração de M~ria, de Rio Grande •
1016:· Asilo de Órfãs Nossa Senhora da Conceição, de Pelotas
1017. Asilo de ÓrfãS São Benedito, de Pôrto Alegre.,.
1018. Asil0 do Bom Pastor, de Pelotas .............. .
1019. Asilo e Orfanato LÚcas Araújo, de Passo Fundo .. .
1020. Asilo ]\/iaria: ·-Imaculada, de Pôrto Alegre ....... , .
Col. de Leis -

Vol. VI

25.000,00
6.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
3. 000,00
6.000,00
F. 41
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1021. Asilos Pel<l e Betânia, de Taqual"Í ... , .... , . , , ..
1022. Associação . Caridade de Itaquí, de Haquí, .... , ..
1023. A~sociação C1·istã de Moços de Pôrto Alegre, de Pôrto
Alegre . , .... , . , .. , ....................•.....
1024. Associação Damas de Caridade, de Caxias. , .. , . , .
1025. Associação de Car'idade, de Itaqui ............. .
1026, Associação Damas de Caridade, de Pel_otas ...... .
1027. Associação Damas de Csri.dacle, de Rio Pardo, .... .
1028, Associaç~o das Filhas ele 1\fa~da Imaculada para o
Serviço Doméstico, mantenedora do Orfanato Maria
Ilnaculada, de Pôrto Alegre ..................... .
1029. Associação de Caridade Hospitel dos "Pobres, de São
Borja . . .................................... .
1030. Associação de Car-idade Santa Casa do Rio Grande,
do Rio Grande ................... : ........... ,
1031. Associação Hospital S.s.nto Ângelo, de 'Santo Ângelo.
1032. Asso dação Passofun4ense ele Auxílio aos Necessitados, de Passo Fundo. , ..................... ; ..•
1033. Associação Protetom dos . Desvalidos, de ]2.guarão.
1034. Biblioteca Púb!ica Pelotense, de_, Pelotas ........••
1035 , Biblioteca Rio-Grandense, de Rio Grande. , ·...... .
1036. Círcuío Ope1·ário Pelotense, de Pelotas ..... , , .. .
1037. Círculo Oper-ário Pôrto Alegrense, de Pôrto A1egre.
1038. Conferência da Sociedade de São Vicente de Paulo,
de Rio Pardo . . ........................ , , , .. .
1039. Congregação da Doutrina. Cristã d:a Catedral de Pe~
lotas, de Pelotas . . ........................ , . , .
1040. Conselho Central 'Metropolitano da SOciedade São
Vicente de Paulo de Pôrto Alegre, de PôTto Alegre.
1041. C!"éche São Francisco de Pauía, de P~lotas .. , .•.
1042, Escola Superior de Comércio, anexa ao Ginásio Gonzaga (Faculdade de Ciências Econômicas), de Pelot:o!.s . . ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · ,. · ·
1043. Faculdade de Farmácia de Santa li.J!aria, de Santa
Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.
1044. Faculdade de Farmácia e Odontologia de Pelotas, de
Pelotas . . .................................. .
1045. Fundação Orfanato Bidart, de Bagé ........ , .... .
1046. Hospital Bernardina Sales de Baros, de Júlio de
Castilhos . . ................................ .
1047, Hospitql Cibelli, de Farroupilha ................ .
1048. Hospital de Caridade Brasilina Terra, de TupacBre!:ã . . ..................................... .
1049. Hospital de Csriclade de Taquara, de Taquara, .. ,
1050. Hospital de Caridade ele Jaguari, de Jaguari ..••.
1051. Hospital de Caridade de Quard, de Quarai ..... .
10.52. Hospital de Caridade ele Santa Maria, de Santa
I\.1:aria . . .................................... .
1053. Hospit2l de C"aridade de Santo Cristo, de Vila de
Santo Cristo, município de -Santa: Rosa ......... ,
1U54. Hospital Dr. Barto!omeu Tacchini, de Bento Go,nw
çalves .
1055. Hospital Montenegro, de Montenegro ........... .
1056. Hospital Nossa Senhora Aparecida da Paróquia de

10. 000,00.
25.000.00
6. 000.00
20.000,00
5. 000,00
6. 000,00
10.000,00

10.000,00
100.000,00

SÓ. 000,00
12.000,00
3.000.00
5. 000.00
2. 000,00
6.000,00
6.000,00
50.000,09
3. 000,00
5. 000,00
20.000,00
10.000,00

15.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000.00
20.000,00
50. ooo,óo
5. 000,00
12.000,00
10.000,00
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São Braz, de Piraí ........................... , .
1057. Hospital N assa Senhora Auxiliadora, de Rosário .. .
1058. Hospital Paroquial Nossa Senhora de 'Lourdes, de
Silva Pais (município do Prata) ............... .
1059. Hospital Santo Antônio, de São Francisco de Assis.
1060. Instituto de Assistência e Proteção à Infância, de
Pôrto Alegre' . . ....... , .. , ................... .
1061. Instituto de Be,las Artes do Rio Grande do Sul, de
Pôrto Alegre . . .............................. .
"1062. Instituto Espírita Dias da Cruz, de Pôrto Alegre.
1063. Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do
Sul, de Pôrto Alegre ........................ .
1064. Instituto Santa Luzia de Assistêrlcia aos Cegos de
Pôrto .A.legre . . ........................•..•...
1065. Instituto São José, de Canoas ......· .......... .
1066. Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete,
de Alegrete . . .... , .....· ............ , . , . , , ~ ..
106'7. Irmandade de Caridade do Senhor Bom Jesus dos
Passos, de Rio Pardo. , ........................ .
1068. Irmandade do Santíssimo Sacramento e São Francisco de Paula, de Pelotas ................. ·... .
1069. Liceu Salesiari.o de Artes e Ofícios Leão XIII, de
Rio Grande . . ; ........ , .................... .
1070. Maternidnde Nossa Senhora de Pompé;ia, de Caxias.
1071. Novo Hospital São Roque, de Getúlio Vargas .....
1072. Orfanato f'Jossa Senhora da Pieàade, de Pôrto Alegre.
1073. Orfanato Santa Terezinha, de Caxias .. , ........ .
1074. Orfana-to São Benedito, de Bagé ............... .
1075. Orfanato São Vicente de Paulo· e Asilo Padre Caetano, de Santa Iv!aria ... , ......... , , .......... .
1076. Orfanotrófio Santo Antônio Pão dos Pobres, de
Pôrto Alegre . . . ; ............... , ........ , , .. ,
1077. Patronato Agrícola Antônio Alves Ramos, de Santa
Maria
.................... ·. · · · · · · · · · ·· ·· · ·
1078. Santa Casa de Caridade, de ]aguarão ......... , •.
1079. Santa Casa de Cmidade, de ·Uruguaiana, ...... .
1080. Santa Casa de Caridade de B.".lgé, de Bagé., ... .
1081. Santa Casa de Caridade de Dom Pedrito, de Dom
Pedrito . . .......................... · · ·. · · .. .
1082. Santa Casà de Misericórdia, ' de Santa Vitória do
Palmar . . . . . . . . . . . . . . . . , , ................... ,
1083. Santa Casa de Misericórdia de Livramento, de Liv:ramento . . 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1084. Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, de Pelotas.
1085. Santa Ca:sa de :M:isericórdia de Pôrto Alegre, de
Pôrto Alegre . . ........................... , ... .
1086. Seminário SerMico, de Alfredo ChavBs ........ , .
1087. Sociedade Abrigo e Pão dos Pobres, de Iviontenegro.
1088. Soc:iedade Auxílio Fraternal de Senhoras Espíritas,
de Pelotas ................................... .
1089. Sociedaàe Bageense de Auxílio aos Necessitados, de
Bagé . . . . . . . . . . ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1090. Sociedade Beneficente Humanitária, de Pôrto A~egre.
1091. Sociedade Beneficente Sãc Pedro Canísio, de Bom
Princípio . . ................................. .

6. 000,00
12.000,00
5. 000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00
6.000,00
20.000.00
12.000,00
6.000,00
5. 000,00
10.000,00
30.000,00
20.000M
20.000,00
50.000,00
30.000,00
12.000,00
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20.000.00
100.000,00
500.000.00
10.000,00
5. 000,00
5. 000,00
10.000,00
5. 00,0,00
5. 000,00
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1092. Sociedade Beneficente União e Progresso, de Pôrto
Alegre . . ................. , ...... , ..... , , ... .
1093, Sociedade Caxiense de Auxílio aos Necessitados
( SCAN), de Caxias .. , ........................ .
1094. Sociedade de Cultura Artística de Pelotas, de Pe·
lotas . . ..................................... .
1095. Sociedade de Educação Cristã, de Pelotas , . , ... ·:.
1096. Sociedade de Literatura e Beneficência, mantenedora
do Hospital São Vicente de Paulo,. de Três de Maio I
(Buricá.) . , ... , . , ...... , ..... , ... , , , ..... , , .•
lü97. Sociedade de Litemtura e Beneficência, pedindo para
o Colégio Asilo Sagrado Coração de Jesus em São
Borja, de Três de Maio (2. 0 Distrito de Sa,nta
Rosa)
.............. , ...... , ........ , ..... .
1098. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Rio Grande.
1099. Sociedade de qpo Vicente de Paulo ( Coilselho Central Dioces8.no), de Pelotas ................ , , .. .
1100. Sociedade Educação e Caridade, mantenedora da
Escola Particular Ste11a Maris, de Viamão ...... .
1101. Sociedade Espírita Allan Kardec, de Fôrto Alegre.
1102. Sociedade Espírita Ramiro D'Avila (mantenedora
da Sopa do Pobre e Inverno do Pobre), de Pôrto
Alegre . , ........... , ....... , ............... ,
1103. Sociedade Hospital de Caridade de Santa Rosa, de
Santa Rosa . . .................. , . ·...... , , ... .
1104. Sociedade Hospitalar Osvaldo Cruz, de Vila Hori;;.;onte (distrito da Santa Rosa) .............. -.. .
1105 ·. Sociedade Humanitáriã Padre Cacique, de Pôrto
Alegre . . ............. , ..... , , .............. .
1106. Sociedade Internacional de Auxílio aos Necessitados,
de Livramento, .............. , ................. ,
1107. Sociedade Mantenedora do Dispensário Infantil
Dr. Augusto Duprat, de Rio Gr~nde ...... , .. , ..
1108. Sociedade Pôrto Alegrense de Auxílio aos Necessi-'
tados, de Pôrto Alegre .... , ................... .
1109. Sociedade Vicentina de _ Auxílio aos Necessitados
(SVAN), de Caí. ........................•.....

8. 000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
6.000,00

15.000,00
15.000,00
12.000,00
3. 000.00
5. 000,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
20.000,00
12.000,00
10.000,00
15.000.00
3.000.00
1.919.000,00

Mato Grosso
1 HO. Asilo e Orfanato d.a Imaculada Conceição de Po·
coné . . . . , . , .... , ..... , ..... , .. , ............ .
1111. Asilo Santa Rita, de Cuiabá ...... , ......... , .• ,
1112 . Adlo São João Bosco, da Velhice Desamparada e
Indigentes, de Campo Grande ........... , ...... .
1113. Colégio Bom Jesus, de Lag~do ................ ,
1114. Colégio Cristo Redentor, de Alto Araguaia ...... .
1115. Colégio da Imaculada Conceição, de Cáceres ..... .
1116. Colégio Imaculada Conceição, de Corumbá ....... .
1117. Colégio Maria Am:iliadora, de Três Lagoas.~ ... ,
1118. Colégio Nos~a Senhora Auxiliadora, de Araguaiana.
1119. Colér;io Santa Terezi.nha, de Lageado ........... .
1120. Escola Agrlcola dz Santo Antônio, de Coxipó da

% - .... ~ ..........................•.......

12.000,00
20.000,00
5.000,00
5. 000,00
5.000,00
6.000,00
15.000,00
3.000.00
6.000,00
15.000,00
6.000,00
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1121. Escolas Profissionais· Salesianas, de Cuiabá ...... .
1122. Hospital da Caridade Nossa Senhora Auxiliadora de
Três Lagoas . . .............................. .
1123. Instituto Maria Auxiliadora, de· Alto Araguaia .... .
1124. Ordem Terceha Regular de .São Francisco, de Cáceres . . ........................ · · · ...... · · · •
1125. ·Sociedade Beneficência Corumbaense, de Corumbá.
112 6. SociedaC:e Beneficente de Campo Grande, de Campo
Grande' ..................................... .
1127. Sociedade Miguel ·cauto dos Amigos do Estudante,
de Campo Grande ............ , .............•..

30.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
5. 000,00
203.000,00

Goiás
1128. Asilo de São Vicente de Paulo, de Goiás . , ...... _.
1129. Asilo São José, de Formosa., ..... ,., ......... .
1130. Colégio Beato Claret · - hoje Escola · Paroquial
Eeiõ!to Cliõ!ret, de São José do Tocant~ns ....... .
1131. Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, de Catalão.
1132. Conferência de Nossa Senhora da Conceição ( Sociedade de São Vicente de Paulo), de Goiânia ...
1133. Coaferência de São Vicente de Paulo, de Anápolis.
1134. Conferência de São Vicente de Paulo, de Pôrto Nacional ...................................... .
1135. Conferência de São Vicente de Paulo de Goiânia, de
Goiânia ....................... · · ··.····'di···
1136. Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora, de Anápolis . . ..................................... .
1137. Hospital de Caridade, de Goiás ................. .
1138. Hospital Evangélico Gciano, de Anápolis ...... , .
1139. Instituto Senador Hermenegildo de Morais, de Morrinhos .

10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00
S. 000,00
3.000,00
50.000,00
5.000.00
6. 000,00
20.000,00
5.000,00
127.000,00

Minas Gerais
1140. Abrigo da Igreja Presbiteriana Independente, de
Jacutinga . , ............ , ................ , . , .. .
1141. Abrigo de Menores de Uberaba, de Uberaba ..•...
1142. Abrigo dos InváÜclos de Lavras, de Lavras ..... .
1143. Abrigo Frederico Ozsnam, de Miraí ... , ........ .
1144. Abrigo Irmã Tereza de Jesus, de Sabará ....... ,
1145, Academia de Ciências de Minas Gerais, de Belo
Horizonte . . . . . . . . . , ......................... .
1146. Ac2.demia Mineira de Comércio, de Belo Horizonte.
1147. Aca-demia Mineira de Letras, de Belo Horizonte .. .
1148. Albergue dos Pobres, de Juiz de Fora .......... .
1149. Albergue Santo Antônio, de São João de! Rei. .. .
1150. Asilo Ana Carneiro, de Além Paraíba ........... .
1151. Asilo Bom Pastor, de Belo Horizonte ......... .
1152. Asilo da Velhice Desamparada de Curvelo, de Curvelo . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1153. Asilo de Caridade de Bom Sucesso, de Bom Sucesso .

3.000,00
15.000,00
5.000,00
2. 000,00
10.000,00
3.000,00
5. 000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
6.000,00
5.000,00
5. 000,00
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1154. Asilo de
bacuri .
1155. Asilo de
1156. Asilo de

Indígenas e Órfãs de Itambacuri, de Itam. ... , . , , .. , ........ , . , , . , ....... , ... .
Inválidos de Carangóla, de' C<~ran_gola .... .
Inválidos Dona Maria Adelaide, de Bra-

zópolis .

. .. , ............ , , , ................ .

1157,
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.

1167.

116'8.
1169.
1170·.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187,
1188.
1189.
1190.
1191.

Asilo de Mendigos de Juiz de Fora, de Juiz de Fora.
Asilo de Nossa Senhora da Conceição, de Serro .. .
Asilo de Órfãs João Emílio, de Juiz de Fora .... .
Asilo de · Órfãs de Mariana ..... , .. , , ....... , ..
Asilo de Ór~ãs São José, de Campanha .. ,,, .. , ..
Asilo de São Miguel da Sociedade de São Vicente
de Paulo, de Santos Dumont .. ,,., ......... , .. ,
Asilo de São Vicente de Paulo, de Montes Claros.
Asilo de São Vicente de Paulo, de São Tomás de
Aquino . . . , .............. , , .... , ........ , . , .
Asilo de São Vicente de Paulo, de Sete Lagoas .. .'
Asilo de São Vicente de Paulo, da Associação das
Damas de Ca!·idade, de Poços de Caldas ...... , ..
Asi!b dos Pobres de São Vicente de Paulo, de Sil~
vestre Ferraz ........ , ........................ .
Asilo dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria,
de Barbacena . . ............... , . , ........... .
Asilo Nossa Senhora do Perpétuo Socoiro, de Santa
Bárb.ara . . ...... , . , ......................... .
Asilo Santa Isabel, de Itajubá ........ ,,., ...... .
Asilo Santa Teresa, de Belo Horizonte .......... .
Asilo Santo Antfnio e Santa Isabel de Hungria,1 de
Ouro Preto
Asilo São Joaquim, de Conceição ......... , .... ,
Asilo São Luís da Se'rra da Piedade, de Ca:eté ... .
Asilo São Vicente, de Três Corações, ........ ,,
Asilo São Vicente de Paulo, de Panüsópolis .... .
Assistência aos Mendigos, de Itapecerica ....... .
Assistência aos Mendigos da Sociedade de São Vi~
cente de Paulo, de Belo Horizonte .............. .
Assistência Bom Jesus de Pouso Alegre., ...... .
Assistência Filantrópica de São Seba,stião do Paraíso,
de São Sebc>.etião do Paraíso .......... , . , . , ... , .
Assistência Social Vicentina, de Sete Lagoas ..... .
Associação Asilo e Hospital São Vicente de Paulo,
de Lambari ................................. .
Associação Beneficente 8 de Setembro, mantenedora
do Asilo Santo Antônio, de Uberaba: ....... , .... .
Associação Beneficente Santo Antônio de Pádua, de
Sã~ João Nepomuceno .. , , .. , .. , .... , .. , ...... .
Associação Chácara dos Menores de Juiz de Fora, de
Juiz de Fora .... , ..................... , , , , .... .
Associação das Damas de Caridade, de Araxá. , . ,
Associação das Damas de Caridade, de Campanha.
Associação das Damas de Caridade, de Montes
Claros . . , . , , , , . , . , ... ·........... -........... .
Associação das Damas de Caridade, de Paraguaçu.
Associação das Damas de Caridade, de Pas~os ....
Associação das Damas de Caridade, de São Gon~
çalo do Sapucaí . . , ....... , ..... , . , .. , ...... .
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1192. Asscciação das Da.<nas de Caridade 'da Catedral de
Boa Vhgem, de Belo Horizonte. , . , .. , ......... .
1193. Associação das Damas de Caridade da ]/!atriz do
Itaúna, de Itaúna , ... .- ... , , ... , ............... ,
1194. Associação das Damas de Caridade da Paróquia de
Barbc,cena, de Barbacena ...................... .
1195. Associação das Damas de Caridade da Paróquia de
Nossa Senhora da Conceição da Lagoinha, de Belo
I:-Iorizonte . . .... , .... , ........................ .
1196. Associação das Damas de Caridade da Paróquia de
São Francisco das Chagas de Carlos Prates, de Belo
I-!orizor.te . . ......................... ' ....... .
1197. Associação das Damas êle Caridade da Paróquia de
São José, de Belo Horizonte .................... .
1198. Associação d<.>.s Damas de Caridade da Ps.róquia de
São Sebastião do Bar• o ·P1·eto, de Belo Horizonte.
1199. Associação das Darrms de Ca-ridade de São Vicente
de Paulo, . dz Senta Luzia ................... , ..
1200, Associacão das Damas de Caridade de São Vicente
de Paufo de Juiz de Fora, de Juiz de Fora ....... .
1201: Associação das Senhoras de Caridade, de São João
del R~i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. · · · .. · · · · ·
1202. Associação das Senhoras de Caridade do Cala.fate, de
Belo Horizonte . . ........ , .... ·............. , ..
1203. Associação de Assistência ao Pequeno Jornaleiro,
mantenedora da Casa do Pequeno Jornaleiro, de
Belo Horizonte . . .. , ............. , .......... .
1204. Associ~ção de Assistência aos Tuberculosos Proletários, de Belo Horizonte. , ..................... .
1205. Associaçã'o de Caridade, de Pouso Alegre. , ...... .
1206. Associação de Caridade do Santa Isabel de Hungria,
de Ouro PretO .............. , ................ .
1207. Associação de Caridade de São João Nepomuceno,
de São João Nepomuceuo ..................... .
1208. Associação de Caridade de São José de Bicas, de
Bicas ...................................... .
1209. Associação de Damas Protetoras da Infância, de
Juiz de :Fora .................................. .
1210. Associação de Proteção à, Matemidade e à Infância,
' de Passa Quatro .............................. .
1211 . Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
de Manhumirim, de M<J.nhumidm ............... .
1212. Associação dos Cegos em Juiz. de Fot"a, 'de Juiz de
Fora . . . . . . . . ···. · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · ·
1213. Associeção Piraporense de Amparo à Pobreza, de
. Pirapora . . .................... , ............. r
12·14-. Associação Protetora dos Pobres· e Menores DesamparadOs, de Lambari ..................... , .... .
1215. Associação Santa LuÍza de Marllac, de Juiz de
Fora ....................................... .
12-16. Associação Santa Luiza de Marillac, de Mariana .. ,
1217. Associação ,Santa Luíz3 de Marillac, de Pomba ...
1218. Casa da Criança:, de Uberaba ..... , .....•...... ,
1219. Casa de Caridade, de Cristina ... ; ............. .
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3. 000,00
2.000,00
2.000,00
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1220.
1221.
1222.
1223.
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1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
122.0.
1231.

1232.
1233.
1234.
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1243.
1244,
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.

1252.
1253.
1254·.
1255.
1256.
1257.
1258.

Casa de Caridade de Alfenas, de Alfenas ........ .
Casa de Caridade de C2Tangola, de Csrangola ... .
Casa de Caridade de Formiga, de Formiga ...... .
Casa de Caridade áe Minas Novas, de Minas Novas.
Casa de Caridade de Muris.é - Hospital São Paulo
de Muria-é ........ , .... , ..... , ......... , . , .. .
Casa de Caridade ·de Ouro Fino, de Ouro Fino. , .
Casa de Caridade de Pará de Minas, de Pará de
Minas . , .... , .... , .... , ..... , ~ ... , .... , .....
Casa de C3ridade de Paraisópolis, de Paraisópolis.
Casa de C2ridade de Pa:::sa Quatro, de Passa Quatro.
C2sa de Ca1·idade de Santa Teresa, de Serro ..... .
Casa de Caridade de São Lourenço, de São Lourenço ....... , ..... , .... , ................. , .. .
Casa de C::ddade de São Vicente de Paulo, de
Abaeté . . .......... , ....._............ , , .... , ..
Casa de C2ridade de São Vicente de Paulo, de Ca:xambú . . ...................... , ..........•..
Casa de Caridade de Viçosa, de Viçcsa ......... , .
Casa de Caridade Leopoldinense, de Leopoldina .. .
Casa de Caridade Nossa Senhora do Carmo, de Guanhã~s, ....................•...... \ ........... .
Casa de Caridade São Vicente de Paulo, de Mirffi.
Casa de Carid~de São Vicente de Paulo, de Ubá ...
Casa dos Pobres de São José, de Virginópolis .. :.
Centro Espírita Amor e Cmidade, de Monte Santo.
Centro Espírita Amor e Caridade, de Pirapetinga.
Cidade . Ozanam da SOciedade de São Vicente de
Paulo, de Belo Horiznnte ................ , , .... .
Colégio Nossa Senhora Au:xili<O-dora, de Ponte Nova.
Colégio Nossa Senhora do Amparo, de IVíonte Carmclo . , ........... , ..... , , .... , ..... , ...... , .
Colégio Oliveira, de Uberaba ... , ...... , , .... , .. .
Colégio Orfanato Nossa Senhora de Nazaré, de Conselheiro Lafaiete . , . , ..... , .... , ...... , .... , . , .
Colégio Sar:ta Terezil1ha-, de Formiga .. , ....' ... .
Colégio São João, de São João dei Rei.., ...... .
Colégio São José, de Juís de Fora ...... , .... , ..
ConferSnda Civil de São Caet8.no, de Cipotânea ...
Conferência Civil de São José, de Alto H.io Doce.
Conferência de Nossa Senhora da Conceição, de
Buenópolis . . , ............................... .
Conferência de Nossa Senhora da Graça, de Capelinha . . ............ , ....... , ...... , ...... , ".
Conferência de Nossa Senhora da Saúde, de Poços de
Caldas . . , ................... , .. , ... , , ...... .
Conferência de Nossa Senhora das Dores da Sociedade de São Vicente de P8.ulo, de Lima Duarte ...
Conferência de Nossa Senhora dé Lourdes da Sociedade de São Vicente de Paulo, ·de Cambuquira.
Conferência de Santana da Sociedade de São Vicente· de Paulo, de Ferros .................... .
Conferência de Santo Antônio,. de Campanha ..... .
Conferência de São Francisco das Chagas da Sociedade de São Vicente de Paulo, de Rio Paranaíba.
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1259. Conferência de São José da Sociedade de São Vicente de Paulo, de Ituiutaba ................... .
1260. Conferência de São Sebastião da Sociedade de São
Vicente de Paulo, de Leopoldina ............•....
1261. Conferência de ·são Vicente de Paulo, de Alpinópolis.
1262. Conferência de São Vicente de Paulo, de Carmo
do Rio Clar:o . . ............................. .
1263. Conferência de São Vicente de Paulo, de Conceição·
Aparecida . . ................................ .
1264. Conferência de São Vicente de Paulo, de Governador Valadares ................................ .
1265. Conferência de São Vicente de Paulo, de Guapé ..
1266. Conferência de São Vicente de Paulo, de Guaxupé.
1267. Conferência de São Vicente de Paulo, de Jacutinga.
12'68. Conferência de São Vicente de Paulo, de Passos ..•
1269. Conferência de São Vicente de Paulo, de Pôrto Seguro do Piranga .............................. .
1270. Conferência de São Vicente de PaUlo, 'de. Vila de
Guara._ciaba . , ..........................•.....
1271. Conferência de São Vicente de P.aulo, mantenedora
da Santa Casa de. Mi:>ericórdia de MaTtinho Campos,
de Mmiinho Campos .......................... .
1272. Conferência de São Vicente de Paulo Maria Amdli&dora, de Ponte Nova .....................•...
1273. Conferência Nossa Senhora das Mercês Sociedade
São Vicente de Paulo, de Mar de Espanha ....... .
1274. Conferência Nossa Senhora do Carmo, de Oliveira.
1275. Conferência Nossa Senhora do Carmo, da Sociedade
de São Vicente de Paulo, de Monte Carmelo .. .
1276. Conferência Si:'.o Sebastião, de Passa Quatro ..... .
1277. Conferência Vicentina de Nossa Senhora do Pôrto de
Andrelândia . . .. , ........................... .
1278. Confer-ência Vicentina de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, de M:mhumirim· ............ .
1279. Conferência Vicentina de Santo Antônio, de São
Rotnão ................ , ...... : ....... , ..... .
1280. Confe::êllcia Vicentina NoSsa Senhora da Conceição
da Sociedade de São Vicente de Pa'..llo, de lta:r:.handu . . ................ , ..... ,............ .
1281. Conselho Particular da Conferência de Nossa Senhora da Penha, de Resende Costa ............ .
1282. Conselho P3rticular da Sociedade de São Vicente
de Paulo, de Divinópoli~. , .................... .
1283. Conselho Particular da Sociedade de São Vicente
de Paulo, de Dôres de Campos ................ .
1284, Conselho ParticUlar da Sociedade de São Vicente
de Paulo, de Juís de Fora ..................... .
1285. Conselho Particular d.a Sociedade de São Vicente
d.e Paulo, de Uberlândia .... , .... : ....... , ..... .
1286. Conselho Particular da Sociedade de São Vic8nte
d.e Panlo, de Vila âe Ressaciuinha (município de
Barbacena) . . .............. , .... ." ....... , ... .
1287. Conselho Particular das Conferências d~ São .Vicente
de Paulo, de Rio Branco .... , .......... , . , . , . r· • •
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1288. Conselho Particular das Conferências de São Vicente de Paulo, ãe Santo Antônio dó Amparo ...
1289. Conselho Particular das Conferências Vicentinas, de
Cajuru de Itauna ......... , .................. , .
1290. Conselho Pm·ticular das Conferências Vicentinas de
São João del Rei, de São João del Rei. ....... .
1291. Conselho Par-'dcul2:r de Luz, de Luz, ....... , .. , .
1292. Conselho Particulz.r de Maria da Fé da Sociedade
de São Vicente de Paulo, de Mária da Fé ....... .
1293. ConselhO Particular de São Vicente de Paulo, de
1\ra:xá • . .................... · . · · · · · • · • · · · · · · ·
1294, Conselho Particuht Dirigente das Conferências de
São Vicente de Paulo, de Santa Quitéria ....... ,
1295. Conselho Particular Vicentino, de .Bonfidt ....... .
1296. Conselho Particular Vicentino, de Itajubá ....... .
1297. Conselho Particular Vicentino, de Vila da Contagem.
1298. Consel.ho Particular ViceiJ,tino, mantenedor do A briM
go da Velhice Desampamda) Dispensa dos Pobres
e Albergce Noturno, de Ouro Preto. , ........... .
1299. Conselho Particular Vicentino de Itauna, de !ta una.
1300. Conselho Particular Viccntino de São Francisco das
Chagas da Paróquia de Carlos Pratos, de Belo Hori.zonte . . ................... · · · · · · · · · · · · · · · ·
1301. Creche Menino Jesus, de Belo Horizonte ......... .
1302. Dispensário dos Pobres, de Dor-es do Indi2iá ..... .
1303. Dispensário dos Pobres, de Sa-cramento ......... .
1304. Dispensário dos Pobres, hoje Dispensário São Vicente de Paulo, de Uberlândia ................ .
1305. DispenSário Jesus Maria José, de Santo Antônio
do Amparo , .................. , ............. .
1306. Dispem:ário São Vicente de Paulo, de Serro: ...... .
1307. Dispensário São Vicente de Paulo, de Ubá. , ..... .
1308. Escola Apostólica Nossa Senhora Mãe dos Homens
do C.araça, de Caraça ......................... ,
1309. Escola-Asilo D. Silvério, de Lagoa Domada ..... .
1310. Escola de Arquitetura de· Belo Horizonte, de Belo
I-lorizonte . . ................................ .
1311. Escola de BE-las Artes de Minas Gerais, de Belo Horizonte . , ..................... : . . · · · .... · · · ·.
1312. Escola de Economia Doméstica Nossa Senhora Aparecida, de Brazópolis .......................... .
1313·: Escola de Eletricidade de Belo Horizonte,. de Belo
Horizonte . . ................................ .
1314. Escola de Engenhari~ da Universidade de Minas Gerais, de Belo Horizonte ..... •1 , ••••••••••••••••••
1315. Escola de -Engenharia de Juís de Fora, de Juís de
Fora . . . . . . . . , .................... ·.. , ....... .
1316, Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, de
Alfenas . . ..................... · · · · · · · · · · · · · ·
1317. Escola de Farmácia e Odontologia de Juís de Fora,
de Juís de Fora .............................. .
1318. Escola de Radiotelegrafia, de Belo Horizonte, . , ..
1319. Escola Doméstica Dona Zéli:=l, de Cássia ......... .
1320. Escola Doméstica e Técnico Profissional Nossa Se-:nhora Aparecida, de Passa Quatro. , ............ .
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1321. Escola Doméstica Santa Terezinha, de Lambari. ..
1322. Escola Doméstica Santa Terezinha, de Pouso Alegre.
1323. Escola Normal Nossa Senhora do Carmo, de Cataguazes . . ...................... · · · · · · · ·. · · · · ·
1324. Escola Normal Nossa Senhora d.o Carmo, de Viçosa.
1325·. Escola Paroquial Frei Florentino, de IVfuzambinho.
1326. Escola Paroquial NOssa Senhora da Glória, de Juís
de Fora . . . . . . . . . . . . . . . , .................... .
1327. Escola Profissional Delfim Moreira, de Pouso Alegre.
1328. Escola Prdfissional Feminina de Belo Hori~zonte, de
Belo Horoiznte . . ................. , .......... .
1329. Externato São Miguel, de Barbacena ...... , . , .. .
1330. Facuídade de Medicina da Universidade de Minas
Gerais, de Belo Horizonte .......... , ..... , , .... ' .
1331. Faculdade de Odontologia e Farmácia da Universidade de Minas Gerais, de Belo1 Horizonte, .... , ..
1332. Ginásio Dorense, de DoreS do Indaiá ....... , ... .
1333. Ginásio Jesus Maria José, de Poços de Caldas ... .
1334. Cota de· L8ite Sinhá Jnnqueira Lemos, de Poços de
Cs.ldas ·. . , .................................. .
1335. Grupo Espírita 25 de Dezembro, de Caxambu.: .. .
1336. Hospital Antônio Moreim da Costa, de Santa Rita
do Sapucaí . . . , , .... , ....................... .
1337. Hospital Coronel José Goulart Santiago Brum, de
Santa Catarina . . .......... , ................. .
1338. Hospital das Crianças, de Lavras ......... , ... ; ..
1339. Hospital de Cataguazes, de Catagu~zes .......... .
1340. Hospital de Clínicas da Faculdade de· Medicina da
Universidade de l\1inas Gerais, de Belo Horizonte.
1341. Hospital de Gineco!ogiB da Faculdade de Medicina
da Universidade de Minas Gerais, de Belo Hori2ónte .......................... ·. · · · · · · · · · · · ·
1342. Hospital de Manhuaçu, de Ms.nhuaçu .. , .... , . , ...
1343. Hospital de Misericórdia de Santos Dumont, de
Santos Dumont . . , ... , •..... _ ... , ........... .
1344. Hospital de Nossa Senhora Aparecida, de Divinópoli3 . . ... , .... , , ... , ..... , ................. .
1345. Hospital de Nossa Senhora, das Dores, de Ponte
-Nova . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · · · ·
1346. Hospital de Nossa Senhora das Dores, de· Presidente
Vargas . . .. , .......... , ..................•...
1347. Hospital de São Francisco, de Cabo Verde ... , .. .
1348. Hospital de S2o João de Deus, de Santa Luzia .. .
1349. Hospital de São Vicente de Paulo, de MateuS Leme.
1350. Hospital de São Vicente de Paulo, de Piranga .....
1351. Hospital de São Vicente de Paulo (Casa de Caridade) , de J anuária . . .............. , . , ...... , ..
1352. Hospital e Asilo São Vicente de Paulo, de Manhu-·
mirim . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · ... · · · · ·· ·· · ·· ·· · ··
1353. Hospital Ester Faria de Almeida, de Fortaleza .... .
1354. Hospital Imaculada Conceição, de Conceição .... .
Í355. Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Rio Casca.
1356. Hospital Nossa Senhora das Dores, de São Domingos
do Prata • . , , ......... , . , ....... , ........... .
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1357.
1358.
1359.
1360.
1361.

Hospital Nossa Senhora das Gn:.ças, de Sete Lagoas.
Hospital Regional do Sul de Min8.s, de Varginha.
Hospital Santana, de JElquerí .................. .
Hospital Santo Antônio, de Peçanha ........ , . , ..
Hospital São Francisco de Assis da Corporação de
Iv1édkos Católicos, .de Belo Horizonte ........... .
1362. Hospital São João Batista, de Pedro Leopoldo ... .
1363. Hospital São João Batista, de Rio Branco ..... ,
1364. Hospital São Sebastião, de Pirapetinga ...... , . , .•
)365. Hospital :SRo Sebantião, de Tombos ......•.. , ... .
1366, Hospital São Sebastião, de Três Corações. , , .... .
1367. Hospital São Vicente de Paulo, de Aiuruoca .... ,.
1368, Hospital São Vicente de Paulo, de Belo Horizonte.
1369. Hospital São Vicente de Paulo,' de Itabi.rito .... .
1370. Hospital São Vicente à e Paulo, de Mariana .... .
1371. Hospital São Viéente de Pau!o, de Pomba ....... .
1372. Hospital São Vicente de Paulo, de Poté ........ .
!373. Hospital São Vicente de P8.ulo, de Teófilo Otoni..
-,1374. Instituto Beneficente Padre 1\r!estre Correia de Almeida, de Barbacena . . .. ·................ , . : . . .
1375. Instituto Comercial Mi.neiro, de Juís de Fora .... .
1376. Instituto de Assistência Social de Juís de Fora, de
Juís de Fora . , . , , ...................... ; • · ·.
1377. Ifistituto de Proteção e Assistência à Infância,- de
Juí.s de Fora , ..... , , .................. , .... .
137S. Instituto de Radium do Estado de Minas Gerais, de
Belo Horizonte . . .. , ......................•..
1379. Instituto Eletrotécnico de Itajubá, de Itajubá, ....
1380. Instituto Gamm.on, montenedor da Escola Superior
de Agricultura de Lavras, de Lavras .......... , .. .
1381. Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais,
de Belo Horizonte . . ......................... .
1382. Instituto Olga Burniel.·, de JuÍs\ de Fora ........ .
1383. Irmanàa.de da Santa Casa de Misericórdia, de Oliveira . . ........ , ............................ .
1384. Irmandade de Misericórdia de Guaxupé, de Gu~xupé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .......... .
1385. Irmandade de Nossa Senhora da- Saúde, mantenedora
do Hospita-l de Noss9. Senhora da Saúde, de Diamantina .................................... .
1386. Irmandade de Nossa Senhora do Pe1·pétuo Socorro
de Bom Despacho (Santa Casa de Caridade de Bom
Despz.cho), de Bom Despacho.,, .............. .
1387. Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, de Resende
Costa . . ............ • · · ·. · ..... · · · · · · · · · · · · · ·
1388. Irmandade Nossa Senhora Santan9. de Bambuí, mantenedora do Hospital Nossa Senhora do Brasil, de
Bambui ....................... · · · · · · · · · · · · · ·
1389. Jardim da Infância Menino Jesus, de Uberaba ... .
1390. Lactário Mário C::rm.p::~s, de Belo Horizonte ..... .
1391. L2.ctário São Vicente de Paulo, de Oliveira ..... .
1392. Liga Sandumonense de Proteção e Assistência à Infância, de Santos_ Dumont .................... .
1393. Mate.-nidade Darci Va_rgas, de Manhumirim ..... .
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10.000,00
6.000,00
5. 000,00
20.000,00
5. 000,00
12.000,00
10.000.00
6. 000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
5. 000,00

50.000,00
100. 0~0,00
30.000,00
3.000,00
2. 000,00

5. 000,00
10.000.00
10.000,00
5.000,00
6. 000,00
10.000,00
3. 000,00
15.000,00
15.000,00
12.000,00
10.000,00
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1394. Maternidade Darci Vargas, de Focos de Caldas ...
1395. Maternidade Nossa Senhora do Pai:rocín'io, de Cam1396.
1397.
1398,
1399.
1400,
1401.
1402.
1403.
1404.

1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
14:14.

1415.:
1416.

1417.
14-18.
1419.
1420.
1421.

1422.
1423.
1424.
14·25.
1426.

1427.
14·28.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
14-34.
14-35.
1436.

panha . . ... , , , ...... , .. , .. , . , , . , ....... , ... .
Maternidade Santana de Itapecerica, de Itapecel"ica.
Maternidade Terezinha de Jesus, de JuÍslde Fora.
Museu Diocesano Dom Inocêncio, de Campanha~
Obra de Assistência aos Mendigos, de Candeias ...
Orfanato de Nossa Senhora das Dores, de Diamantina.
Orfanato Dom Silvério, de Cataguazes ......... , ..
Orfanato Nm:sa Senhora Auxiliadora, de Cachoeira
do Campo , . , , ........ , , , , .. , . , . , , .. , .... , , , .
Orfanato Nossa Senhora das Dores, de Presidente
Vargas (ex-Itabira) . . . . . , , ...... , ..... , .... , ..
Orfa11ato Nossa Senhora do Carmo, de Carmo dQ
Rio Claro . . , , ....... , ........ , , ............ .
Orfanato Santa Terezinha, de Araxá., ..... , ...•
Odanato Santana, de Passa Quatro ..... , .... , .. .
Orfanato Santo Antônio, de Belo· Horizonte ..·~ .. .
Orfanato Santo Antônio, de Curvelo ........... ,
Orfanato Santo Eduardo, de Uberaba ............ .
Patronato São José, de Juís de Fora ........... .
Pellsionato Nossa Senhora Auxiliadora, ·de Belo Horizonte . , .................................... .
Pia Associação de Instrução e Caridade, mantenedora da Escola Doméstica Santa Terezinha, de S.
Sebastião dg. Pnraíso . . ......... -............. .
Policlínica Vital Bmsil, de Campanha ....... , .. .
Pôsto Médico de Pir8.nga, de Piranga., ...... , ..
Sanatório Imaculada Conceição, de Belo Horizonte.
Santa C.s.sa Boa Vista, de Lambari ............. .
Santa Casa de Caridade, de Conquista., ......... .
Sa!Y!:a Casa de Caridade, de Diamantina ... , .... .
Santa Casa de Caridade da ·Guaranésia, de Guara:nésia . . . . . . . , ............. , ....... , ......... .
Santa Casa de Caridade de Itamarandiba, de Itamarandiba •. , . , ...... , ........ , ..... , , ...... ·... .
Santa Casa de Caridade Nossa Senhora das Mercês,
de ll!lontes Claros . . .... , . , .... , . , ......•. , .. ,
Santa Casa de Misericórdia, de Andrelândia ..... .
Santa C9.sa de Misericórdia, de Ar.s.guari., .. , ... .
Santa Casa de Misericórdia, de Araxá ....•. , . , ..
Sar.ta Casa de Misericórdia, de Brazópolis .... , .. ,
Saata Casa de Miset·icórdia, de Itapecerica.,., .. ,.
Santa Casa de 1\!Iisecicórdia, de Lima Duarte .. , ..
Santa Casa de Misericórdia, de Monte Santo .....
Santa Cas.s. de Mise1·icórdia, de MuzaiTI.binho .• , ..
Santa Casa de Iv.Iisericórdia, de Parndras ......... .
Santa Casa de MisericÓrdia, de Passos ........••..
Santa Casa de Misericórdia, de Patrocínio ..... , ..
Sarüa Casa de Misericórdia, de Piui.., ......... ,
S:omta Casa de Misericórdia, Poços à e Caldas ... , .
Santa Casa de Misericórdia, de Santo Antônio do
Amps<o ........................... · ........ ·
Sanb Casa de Misericórdia, de São Gonçalo de
Sspucai . . ............... , , . , .. , .. , ....... , ..

10. ooo.oo
15.000,00
30.000,00
1.000,00
3. 000,00
10.000,00
6.000,00
10.000,00
15.000,00
8.000,00
10. ooo.oo
5. 000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
10.00,00

3.000.00
5. 000,00
3. 000,00
12.000,00
10.000,00
5.000.00
10.000,00
5. 000,00
12.000,00
30.000,00
8.000,00
12.000.00
20.000,00
5. 000,00
lO .000,00
6. 000,00
6.000,00
6. 000,00
5. 000,00
10.000,00
5.000,00
5. 000,00
20.000,00
6.000,00
10.000,00
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1437. Santa Casa de Misericórdia:, de São Gotardo.,,,.
1438. S:mta Casa de :r;risericórdia de Baependi, de Baependi . . ............. , ...................... .
1439. Santa Casa de Misericórdia de Barbace!la, de Ba-rbacena . . .. , .. , ........... , , ........... , . , .. .
1440. Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, de
Belo Horizonte . . ................ , .. , ....... , ..
1441. Santa Casa de Misericórdia de Boa Esperança, de
Boa Esperança . . ... , . , ...................... .
1442, Santa Casa de Misericórdia de Campanha, de Campanha . , .................................... .
1443. S~mta Casa de Misericórdia de Itajubá, de Itajubá.
1444. Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga, de Jacutinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H45. Santa Casa de Misericórdia de Juís de Fora, de
juís de Fora . , ............ , . , ... ~ ...... , ... .
1446. Santa Ca.za de Misericórdia de Ouro Preto, de Ouro
Preto
144·7. Santa Casa de Misericórdia de Perdões, de Perdões.
1448. Santa Casa de Misericórdia de Saba1·á, de SabaTá.
1449. Santa Casa de IVÍisericórdia de São João dei Rei,
de São ]bão del Rei. ......................... ..
1450. Santa Casa de MiseriCórdia Dr. Zaca-rias, de Dores
do Indaiá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1451. Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, de SD:o Sebastião do ·Paraíso ............. .
1452. Sl'mta Casa de Misericórdia de Uberaba, de Uberaba . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1453. Santa Casa de ·Misericórdia. São Vicente de Paulo
de Pouso Altç>, de Pouso Alto ................ .
14-54. Seminário Apostólico de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, de :r>.'.Ianhumidm ... ; .... , .. , ...
J.t:,55. Socieds.de Asilo Agrícola, de Conselheiro Lafaiete.
14·56. Sociednde Beneficente Frei Dimas, de Teófilo Otoni.
14.57. Sociedade Benefic~mte São José Protetora do Hospital Queluz, de Conselheiro Lafaiete ............ .
1458. Sociedade Beri'eficente· Sopa dos Pobres, de Juís
de Fora , ........... ; ....................... .
1459, Sociedade Civil de Beneficência Caetense Santa
Casa de Caeté, de Ca-eté ...................... .
1460. Sociedade de Caridf.lde de Mar de Espanha, de
de Espanha . . ...... ·. , .... , . , , ............... ,
1461. Sociedade de Proteção à Infância S:anta · Terezinha,
de l\iontes Claros .......... , ... , . , .. , ......... .
1462. Socieáade de Proteção à Maternidade e à Infância
Desvalidas, de São João de1 Rei., ............ .
1463. Sociedade de SB.o Vicente de Paulo, de Araguari..
1464, Sociedade de São Vicente de Paulo, de Botelhcs ...
1465. Sociedade de São-Vicente de Paulo, de Campos Gerais . . ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •
1466. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Cataguazes.
1467. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Ibiá .....
1468, Sociedade de São Vicente de Paulo, de Machado, .".
1469. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Mariana.,.

5.000,00
6.000,00
30.000,00

100,000,00
5.000,00
10.000,00
40.000,00
6.000,00
50.000,00
30.000,00
5. 000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
25.000,00

5. 000,00
5.000,00
5. 000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
12.000,00
6. 000,00
lO. 000,00
5. 000,00
5. 000,00
3.000.00
5.000,00
3.000,00
3. 000,00
5.000,00
5. 000,00
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1470. Sodedade de São Vicente de Paulo, de Muriaé ...
1471. Sociedade de São Vicente de Ps.,ulo, de Patrocínio.
1472. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Perdões ..
14 73. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Presidente
Varg:1s (ex-Itabira) _ ~ ........................ .
1474. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Rio Docé.
1475. Sociedade de São Vice~te de Paulo, de Santa Rita
do Sapucal . . ............................... .
14 76. Sociedade de São Vicente de Paulo, de São GOnçalo do Sapucaí . . ........................... .
14 77. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Três Corações . . ........ ~.................... • ....... .
1478. Socieâade de São Vicente de Paulo, de Três Pontas.
1479. Scciedad~ ô.e São Vicente de Paulo, de Ub~raba.
1480. Sociedade de São Vicente de Paulo, deVat:ginha.
1481. Sociedade de São Vicente de Paulo, de Viçosa ....
1482. Sociedade de São Vicente de Paulo (Conselho Particuiar), de Nova Lirr.a ................ , , ...... .
1483. Sociedade de São Vicente de Paulo de Alvinópolis,
de Alvinópolis . . ...... , . , .... ; ...... , , , . , ... .
1484. Sociedade de São Vicente de Paulo de Formiga, de
Formiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1485. Sociedade de São Vicente de Paulo de Lagoa da
PrMa, de Lagoa da Prata .... , ............. , ... .
1486. Soci$dade Filantrópica Santarritense, de Santa Rita
de Sapucaí. , . , ........................ , , .... .
1487. Sociedade Frederico Ozanam, de Nova Lima .. , ..
1483. Sociedade Mineira de Agricultura, de Belo HorizoÍlte.
1489. Sociedade Mineira de Amps.ro à Maternidade e a
Infância, de Belo Horizonte ....................•
1490. Sociedade Mineira de Belas Artes, de Belo Horizonte . . ................................... .
1491 . Sociedade Mineira de Lep.-ologia, de' Belo Horizcnte.
1492. Sociedade Musical Uniãó 15 de Novembro, de Mariana . . .................... , .......... , .... .
1493, Sociedade Pestalozzi, de Belo Horizonte., ......•. ·
1494, Sociedade Porvir Científico, man1:enedora do Ginásio
e Escol.a Profissional sgo José, de Iv.Iachado .... .
1495. Sociedade Protetora dos Pobres, de Itajubá ...... .
1496. Sociedade São Vicente de Paulo, de Piui .... ,, ..
14·97-. Sociedade São Vicente de Paulo, de Salinas .... .
1498. Sociedade São Vicente de Paulo; de Santa Catadna.
1"1·99. Sociedade São Vicente de Paulo, de Santa Luzia.
1500. Sociedade São Vicente de Paulo, Confe~ência São
Francisco de Paula, de Ouro Fino ............. .
1501. Sociedade ·são Vicente de Paulo de Campestre, de
Campestre . . ................................ .
1502. União Espírita Mineira, de· Beí.o Horizonte ...... .
1503, Venerável Ordem Terceira de São Francisco, mantenedora do Asilo Vi.b Santo Antônio, de Cabo Verde.

5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.000.00
2. 000,00
5. 000,00
3. 000,00

3. 000,00
3. 000,00
6. 000,00
5. 000,00
4. 000,00
5.000,00
5.000,00

4. 000,00
3.000,00
5. 000,00
5.000.00
6.000,00
25.000,00
3. 000,00
5.000,00
2. 000,00
20.000,00
5. 000,00
5. 00~,00
3. OOO,CO
3.000,00
3. 000,00
3. 000,00
3.000,00
2. 000,00
3. 000,00
10.000,00
3.218.000,00
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RECAPITULAÇÃO POR ESTADOS
Território do" Acre . , . , .............. , ....... , .. , ... .

c,$

Santa Cntarina . . . , .. , ............................. .
Rio Grande do Sul ................................. .
Mato Grosso . . ........................... ·......... .
Goiaz . , , , ........ , . , . , , . , ........................ .
IVIinas Gerais . . ..... ,.· ............................ - .

215.000,00
230.000,00
50.000,00
30.000,00
550.000,00
554.000,00
147.000,00
69.000,00
712.000,00
159.000,00
140.000,00
656.000,00
310.000,00
135.000,00
721.000,00
189.000,00
982.000,00
6. 890. 000,00
4' 286. 000,00
559.000.00
341.000,00
1. 919.000,00
203.000,00
127.000,00
3.218.000,00

Total Geral ............................ .

23.292.000,00

Território de Guaporé . , , ............. , ......... , .. .
Território de Ponta Porã . . .. , . , .. , .... , . , .. , ....... ,
Território do Rio Branco, , , ......... , .......... , .... .
Atnazonas . . , ............................ · · .... · · · ·
Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · ·
Maranhão , ............ , ......... , , . , ....... , , .... .
Piauí ............................................. .

c:ará ·_...... ·....................................... .
Rw Grande do No:rte., ............................. .
l:.>ara'iba .

, . , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ·• · · • · • · · · · · • ·

Pern<ambuco , · ........................... · · · . · · · ... .
Alagoas . . ................ · ......... · · · · · · · · · · · · · · ·
Sergipe
, .••............... , ........... , .. , ...... .
Bahia . . .................. ·. · · ...... · · · · · · · · · · · · · · ·
Esp!rito Santo . . .......... , ......................... .
Rio de Janeiro ... ,.,., ......................••......
Distrito Federal . . ................................. .
São Paulo . . .................................... · · ·.

Paraná . . ........... , ... , . , .............. · .......... .

DECRETO N. 0 16.642 -

DE

22

DE SETEMBRO DE

1944

Declara. caduca a autorização outorgada ao cidadão brasileiro Moisés Lupion
de Tróia pelo Decreto n.0 13.823, de 29 de outubro de 1943, para pesquisar
jazidas de rochas betwninosas e piro-betuminosa.s- classe IX - em terras
de domínio privado, situadas no municíPio de São jerônimo, Estado do
Paraná
O PreSidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos d"os Decretos-leis ns. 1.985, de
29 çl.e janeii-o de 1940, e 3. 236, de 7 de mnio de 194"1;
Considerando não haver o autorizado dado cumprimento às obrigações
estabelecidas no Decreto n. 0 13.823, de 29 de outub:·o de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica declarada c.<~.duca a autorização outorgada pelo Decreto
n. 0 13.823, de. 29 de outubro de 1943, ao cidadão brasileiro Moisés Lupion
de Tróia, para pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminosas, em
uma área de 242 ha ( duzentcs e quarenta e dois hectares-, em terra-:; de do·
mínimo privado, situada na Fazenda Rio do Peixe ou Imbaú, distrito de Caetê,
município de São Jerônimo, Estado do Paraná.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contr~rio-.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1944, 123.0 da' Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre ])A arcondes Filho.
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DE
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22 DE SETEr.1BRO Í>E 1944

Declara caduca a autorização outortjE.da ao cidadão btG.sileiro Moisés Lupion
de Tróia pelo Decreto n.0 13.822, de 29 de outubro de 1943, pera pesquisar
jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminosas- clt>.8se IX - em terras
de domínio priVado, situadas no município de São Jerônimo, Estado do
Paraná

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, dá Constituição e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940, e 3.236, de 7 de maio de 1941;
Considerando não haver o autorizado dado cumprimento às obrigações
estabelecidas no Decreto n. 0 13.822, de 29 de outubro de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica declarada caduca a autoriz2ção outorgada pelo Decreto
n. 0 13.822, de 29 de outubro de 1943, ao cidadão brasileiro Moisés Lupion d9
Tróia, para pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminosas em
uma área de 1.000 ha (um, mil hectares), em terras de domínto privado, situada na Fazenda Rio do Peixe ou Imbaú, distrito de Caetê, município de
São Jerônimo, Estado do Paraná.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1944, 123P da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 16.644 -

DE 23 DE SETEMBRO DE 1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do ·art. 1.0 , alínea n, do Dzcreto-lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos cento e dois ( 102) cargos da classe E da
carreira de Escriturário (Decrete-lei n.0 145, da 1937), do e:üinto Quadro
II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Abgar B2e~a Neves, Adalgisa de Azevedo, Adauto Santarém Castanheira, Adler Montez de Almeida, Agnaldo de Araújo Silva, Alaide Figueiredo Carneiro Campos, Alberto Policarpo da Silva, Alice Esteves Tei-:
xeira, Alkindar de Castro Caminha, Alziro Miguel Peregrino, Amarmo Monteiro da Silva, Antônio Emílio Goncalves Júnior, Antônio de Paula Vasconcelos, Antônia· do Rêgo Bi:-andão, ~Apolinário João de Oliveira, Arací .de
Almeida Moreno do Sousa, Arí Barbosa da Silva, Arnaldo Fernandes da
Silveira Melo, Arthur Skinner, Aimoré Perí, Benedito Rodrigues da Silva
Neto, Carlos Portugal de Oliveira, Carlos Ribeiro Lopes, Carmem Reis
\JVandeness, Cesarina de Sousa de Abreu, Cristóvão Alves Colonlbo, Ciro
José Viana, Custódio Rebelo Gonçalves, Dario da Silva Franco, Djalmra
Aguiar França, Djalma Carvalho Freitas, Elpídio José dos Santos, Elisa
Teixeira Lopes, Elvira Maria Fernandes, Francisco Çândido Câmara, Gabriel Violá, Gilberto Velasco de Oliveira, Guiomar Figueiredo Alexandre
da Silva, Guiomar Machado Paiva, Henrique do Amorim Muniz, Hermogenea Mira de Morais, Hilário Castilho de Avelar e Silva, Imcema Fonseca Viola, Isabel Teixeira Cineli, Jesuino Fernandes Prado, João Cabral
Cal. de Leis - Vol. VI
F. 42
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João Cardoso Fraga Neto, João Garcia, João Jesuíno Nolasco de
Carvalho, João. Manuel Pires, João Ribeiro de Farias, João Vicente Pereira, Joaquim Correia, Joaquim Gomes da Silveira, Joaquim V:ieira, José
Antur:.es dos Santas; José Bicalho Véloso, José Chiaverini, José Consigliere
Correia de Araújo, José Pinto da Luz, Julemo de Avelar Morais, Laura
Bernardino Ribeiro da Silva, Laura Vale, Lauro Sabóia, Leonizia de Moura
Rolim, Luiz César Soares, Lívio Dutton, Luciola,Dias, Luiz Gomes da Silva,
Maria Edite Pedreira, Meilandw 'I'omaz VJhately, NelSçm Ribeiro' Guimarães, Nilo Marcos Belém, Noel Fernandes Machado, Olavo Miranda Roxo,
Orminda C~sais ~ibeiro, Osvaldo Lioli, Osvaldo Machado da C.-uz, Ox
Dn.!moDd, Palmira Campos Rodrigues, Paulo Daví da Silva Lage, Paulo. de
Deus da Silva, Pedro Afonso Tinoco Cabral, Polinestor de Sousa Cruz, Ru-."
bem Vargas Guimarães, Rubem V'/ashington Bittencourt, Rubens C~uvalho de
Sousa Júnior, Sebastião Primo Botelho, Sílvio de Sousa Breves, Valdemar
CaTlos da Silva, Valdemar Ribeiro do ''Couto, Valdemar da Silva Mesquita,
Valter Augusto Fernandes, Valter da Costa .Meireles, Valter João· Batista
de Sousa; Wilson Neves Gonzaga, Iara Guimarães, Zaida da Fonseca Viana
e Zoleima Mendonça de Carvalho, da aposentadoria de Mozarino Campos
Guimarães, da exoneração de José Rangel Pacheco, e do falecimento de
Gonçalo Antunes, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do mesmo Quadro, para se• aplicada no provimento dos
respectivos cargos vagos.
·
Art. 2.0 . RevogamMse as disposições em contrário 1•
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e

56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.645 -

DE 23 DE SETEMBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Pre;sidente da República, usal)ldo da atribuição que lhe confere o arM
tigo 74, letra a, da Constituição, e noS têrmos do art. 1.0 , alínea n, do DecretaM
lei n.0 3 .195, de 14 de abril de Í941, decreta:

Axt. 1.° Ficam suprimidos noventa e oito (98) cargos da· classe E da
carreira de Escriturário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do extinto Quadra II
do l\1inistério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção
de Adélia de Luna Pinto ~/fachada, Adolfo de Sousa Pires, Alvaro Aprígio
de Almeida, Alvaro Barbosa Lima, Amâncio Fe:rreira da Silva Roriz, ·Anália
Luz, Antônio Domingos Lopes, Antônio Espínola Veiga, Antônio Hermínio Teixeira, Antônio Mourão, Antônio Pereira de Sousa, Armando Passos, ArtUr'
Azevedo Coimbra Filho, Ataliba Pestana, Ataualpa de Oliveira Imbuzeiro,
Benedito de Carvalho Vasques, Benedito Fernandes dos Santos, Carlos Rodd-·
gues Freire de Siqueira, Carmen Quintela dos Santos, Carolina Moreira da
Silva, Castor Vitorino Coelho, Consuelo Amélia Quadros de Sá, Dinamérica
da Silva Brasil,' Doris de Almeida Leal, Edésio Soares Pereira, Edgard Wanderlei da Mota, Elvira de Matos Araújo Oliveira Guimarães, Elza Celinia da
Fonseca Costa Marques, Elza Ribeiro Gaia Gonçalves, Eugênia Lelis, Fernando de Sousa, Francisca Dutra Perí, :Frederico Rocha, Gabriel Lopes Ferraz, Galileu de Oliveira Pais, Georgina Paiva da Silva, Geraldo Inácio Dama:;,
Haidée Roquete Machado, Henriqueta da Fonseca Oliveira, Hilda Paiva de
Carvalhais, Honório Ferreira Ramos, Jaime Siqueira, Jerônimo Moreira dos
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Santos, José de Almeida,Guimarães, José Fialho Júnior, José Furtado de Men~
dança, José Liota Júnior, José Maria Vieira, José de Paula ,Lopes, José de
Sales Terra, Júlio· de Lima Franco, Júlio Vieira, Jurací de Figueiredo Rodrigues, Justino P,e Melo Olivtüra, Lúcio Valentim Coelho, Luiz de Souza Kcirff,
Luiz Vítor Pereira, Luzia MalafG.ia Catão, Manuel Bueno da Rocha, Manuel
Gentil da Silva, Manuel Getulio de Andr8.de, Manuel José Soares, Marcílio
Sousa Monteiro, Margarida Silva, Maria Cava,lcanti Teixeira, !V(aria da Cunha
Lacombe, Maria José· Casais Ribeiro, Maria José Marques, Mnria José Soares Guerra, Maria Leite Marinho, Mário Pereira Grilo, MáriO Pires Ferfeira,
Men Imbassaí de 1\l!agalhães, IV!oacir Ferreira Batista, Mozart de Sousa
Gama, Nelson José Botelho, Noêmia Costa de Magalhães Gomes, Nourival
Djalma Waldez, Otacília da Silva Teles, Oscar Alves Pinheiro, Osvaldo Coelho de Brito, Otí.lia Inácio Guimarães, Pascoal Aquilão, Paulino de Almeida
Costa, Pedi-o José Ribei:ro, Raquel Tourinho, Roberto Coelho da Silva, Rothschild Nóbrega, Semiramis Guimarães de Oliveira, Sofia Teresa Taveira de Sá.
Silvia Pereira Soares, Sílvio da França Ribeiro, Sílvio- Vida! de Barros, Tércio
de Oliveira, Vicente Soeiro de Amorim, Valdemar de Lima e Silva, Valter
Lôbo Viana e Zacarias Estêves de Sousa Dores, devendo a dotação correspon1
dente· ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro, pa f.a ser aPlicada no provimento dos respectivos car~os vagos.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

'
DECRETO N. 0 16.646 -

DE

25. de

·SETEMBRO DE

1944

Altera a .Tabela Numérica Ordináâa de .Extre,numerário-mensalista da
Administração do Edifício da Fazenda, do Ministério da Fai'anda
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, _da Constituição, decret~:
Art. 1.° Fica criacla., na· Tabela Numéric~ Ordinária de Extranumerário.mensalista da Administração do Edifício da Fazenda, do l\1inistério da Fazenda,
e série funcional de Inspetor, com dez funções, sendo quatro referência _x;n,
três referência XIII e três referência XIV.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 26.700,00 (vinte e s.eis mil e setecentos cruzeiros), correrá à
conta do crédito suplementar :ilberto pelo Decreto-lei n. 0 6. 898, de 25 de setembro de 1944.
Art. ..3. 0

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Sousa Costa.
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DECRETO N.O 16.647 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1944

Declara de utilidade pública a desapropriação .de imóvel em Rezende, Estado
do Rio de janeiro, para ampliação dos terrenos da Escola Militar daquela cidade
·

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74·, 'letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o .<~.rt. 6.0 , combinado com
as letras a e b do art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de
1941, decreta:

·

Art. 1. 0 É declarada de utÜidade pública· a desapropriação do imóvel
denominado' "Fazenda do Macuco", com 2.792.680,00 m2 de área, de propriedede de Francisco Fe!'nandes de Aguiar, e situado junto aos terrenos da
Escola Militar de Rezende, a cuja ampliação foi julgado necessário.
Art. 2.0

Para efeito da imediata imissão de posse do imóvel referido,

é também declarada a urgência da desapropriação que se tem em vista, ficando o' 1\.:rinistério da Guerra autorizado a promovE;!r a respectiva efetivação, isenta de qualquer impôsto de sêlo ou emolumento.
Art. 3.0 Em caso de desapropriação mediante acôrdo, prevalecerá o
prêço de Cr$ 240.000,00, na forma da avaliação procedida pela comissão para
isso designada, segundo consta do relatório apenso ao respectivo processo e
a ser pago por conta dos recursos da Caixa Geral de Economias de Guerra.
Art. 4.0
,

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e

56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N.0 16.648

~DE

25 DE SETEMBRO DE 1944

Aprova orçamento complementar para obras e aparelhamento do p8rto de Recife.

Não foi publicado

aind~

no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 16.649 -

DE 25 DE SETEMBRO DE 1944

Aprova projeto e orçamento pata obras na R§de Mineira de Viação.

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DE~RETO

N.O 16.650 -·DE 25 DE SETEMBRO DE 1944

Aprova projeto e orçamento para obras no pôrto de Salvador, Estado !!a Bahia.

N,ão foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagan1.ento.
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DECRETO N. 0 16.651 -

DE 26 DE SETEMBRO bE 1944

Câa a Tabela Numérica OCdinária de E:s.tranumerário-mensalista ci8. Procura~
daria Regional da. República' em ,Mato Grosso, do Ministério da justiça e
Negócios Interiores, e dá outms providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fi'Ca criada, com uma função de praticante de escritório, referência V, a Tabela NumériCa Ordinária de Extranumerário-mensalista da Procuradoria Regional da República em _Mato Grosso, do Mil)istério da Justiça e
Negócios Interiores.
Art. 2.0 A desp2sa com a execução do disposto nêste Decreto, na importância de Cr$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 ~ P€ssoal, Consi.gnaçãg :H ~ Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo 18 ~ Ministério da Justiça e Negócios Interio·res, do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0

Êste .Decreto entrará em vigor na d_ata de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1944, 123.0 da Independênciá e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre M~rcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.652 -DE 26 DE SETEMBRO DE 1944
A.utoriza a extensão das operações da Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres PelottJ.ef>e e aprmra alterações introduzidas nos seus estatutos.

Não foi publicado @inda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 16.653

~DE

26 DE SETEMBIW DE 1944

Concede à sociedade anôillma Electrical Export Corporation autorização para
continua!' a funcionar na República

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Electrica-1 J;i:zpo:rt CorPoration, com sede na cidade de Wilmington, Condado de New Cé."Stle, EStado de Delawme, Estados Unidos da América. autorizada a funcionar na República pelo Decreto n.O 6. 233, de 5 de setembro
de 1940, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade anônima Electrical Export Corporation m1torização para continuar a funcionar na República, com as alterações introduzidas no seu Certiíicado de Incorporação, por deliberação tomada
em reunião da Diretoria, realiZada a 11 de mf<io de 1944, petmanecendo o
mesmo capital destinado às operações no país, e_ sob as mesml:lls cláusulas
que ~·companham o Decreto n. 0 6. 23.3, ficando a aludida sociedade obrigsrla-
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a cumprir integralmente as leis e regulamentos em i vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1944, 123.0 da Independência ee 56.0

da Re:Públics.•.
GETYLIO VARGAS,

Alexnndte Marcondes Fillzo.

DECRETO N.'? 16.654 -

DE,

26

DE SETEMBRO DE

1944

Conced.e à sociedade aiu'Jnima São Paulo E!ectcic Compan.y, Limited, autori~
zação para continuar a funcionar na República.
Não foi p~blicado ainda ~o Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 16.655 -

DE

26

DE SETEMBRO DE

1944

Concede à Companhia Interestadual de Seguros autorização para funcionar e
aprova seus estatutos.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 16.656 -

DE

26

DE SETEMBRO DE

1944

Aprova, com modificações, os estatutos .da Companhia de Seguros Garantia
Industrial Paulista, bem como aumento do seu capital.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por :falta de pagamento.

DECRETO

N, 0

Dá nova redação ao art.

16.657 1.0

DE

27

DE SETEMBRO DE

1944

do Decreto n.O 15.'790, de 7 de junho de 1944

O Presidente da República, usando d:;o atribuição que lhe confere o
art.- 74, alínea a, da Constituição e atendendo ao que· requereu a Emprêsa
Hidro-Elétrica Itapicuru, Limitada, decreta:
Art. 1.0 O art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 15.790, de 7 de junho de 1944,
que outorgou autoriz;:..ção para funcionar como emprêsa de energi~ hidráulica,
à Emprêsa Hidro-Elétrica Itapicuru, Limitada, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1.0 E' concedida à Emprêsa Hidro-Elétnca Itapicufu,
Limitada, com sede em C<}rolina, Estado -do Maranhão, a smforização
p2ra funcionar, de -que trata• o Decreto-lei n. 0 938, de 8 de dezembro
de 1938, ficando a mesma obrigada, para os seus objetivos, a satisfazer integralrriente as exigências do Código de Águas (Decreto nú-
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mero 24·. 643, de 10 .de julho· de 1934), leis subseqüentes e seus regulamentos, sob pena de revogação dêste Decreto,"
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua. pub1ic3.ção,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.~
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 658 ~·DE 27

oE

SETEMBRO DE 1944

Altera o art. 1.0 do·Decreto n.O 14.925 de 2 de março de 1944
O Presidente da República, usando. da atribuição qUe 1he confere ·o artigd 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mirias), d8creta:
Art. 1,° Fica alterado o artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número qUatorze mil novecentos e vinte e Beis (14.926) de dois (2) de março de mil
novecentos e quarenta e quatro (1944), o qual passa a ter a seguinte redação:
Fica autorizado o cidadão brasileiro Leví da Silva Panzera a lavrar jazida
de areia quartzosa em terrenos situados na fazenda do Piaí, na circunscrição de Santa Cruz do Distrito F~~deral, numa área de doze hectare_$- e cin~
qüenta ares (12.50 ha)", definida por um retângulo que tem um vértice si~
tuad.o à distânciS: de mil e quatrocentos metros ( 1. 4.-00 m), com orientação
magnética ~setenta e sete graus trinta minutos sudeste ( 77° 30' SE) do marco
quilométrico número seis (6) da rodovia Sepetiba-Santa Cruz e cujos lados
divergentes dêsse véftice têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quinhentos metros (500 m), seSsenta e nove graus sudeste (69° SE);
dUzentos e 'cinqüenta metros (250 m), vinte e um gr'aus sudoeste (21° SW).

Art. 2.° Ficam mantidas as demais disposições dos. artigos do referido
decreto que passam a f:;:zer parte integrante do presente.
Art. 3. 0 A presente retificação de decreto não fica sujeita ao pagamentD
de taxa na forma do parágrafo 1.0 , art. 31 do Código de Minas.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de setembro· de 1944, 123.0 da Indeperidência e 56.Q
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRE'l,'O N. 0 16,659 Cor..Cede à

DE

27 DE SETEMBRO DE 1944

Ceará li!Iinere1, Industrial LimHada autorização para tunciotlil.>r
como emprêsa de mineração.

Não foi publicado ainda no Diário Oficial po1· falta de pagamento.
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DECRETO N. 0 16.660

----.\DE

27 DE

SETEMBRO DE

1944

Concede à Cia. Catar.inense de Cimento Portland autorização para funciOnar
como emprésa de min'eraçâo.

Não -foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamentO.

DECRETO N. 0 16.661 -

DE

27

1944

DE SETEMBRO DE

Substitui a Tabela Numérica Ordinária de Extram.tmerário~mensaliSta do
Depa1·Uunento 'de Artilharia, do A.-senal de lYJ.arinha da Ilha das Cobras,
do Ministério da Marinl~a.
O Presidente da República, usando

d&~

atribuição que lhe confere o

&rt. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art, 1.° Fica substituída, péla ·que acompanha o presente Decreto, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráfio-mensa!ista do Depa-rtamento de
ArtilhSiria, do Arsenal de Marinha da Ilha das CobrSls, do Ministério da Márinha.
Art. 2.0 A despeSn com a execução do disposto- neste Dedeto correrá,
no presente exercício, à conta do destaque da importância de Cr$ 46.800,00
(qu<Nenta e Seis mil e oitocentos cruzeiros) da Verba 1 Pessoal, Con·signação II - Pessoal Extnmumerário, Subconsignação 08 - Novas admh;EÕeS, etc,, Anexo n. 0 19 - Ministério da Marinha, do Orçamento Geral da
Repúblf~a para 1944,
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data.· de sÚa -publicação.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
ela República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A, Guilhem.

M!NlST!lR!O DA BIAR!Nl!A
ARSENAL DE MARINHA DA ILHA DAS COBRAS- DEPARTAMENTO
DE ARTILHARIA
TABELA NUMÉRICA ORDIN)Í.RIA

-

~==··========~====-======

NÚMERO

DE

SÉRIES FUNCIONAIS

REFERÊNCIA

FUNÇÕES

Contabilista
1

1
2

XXI
XIX
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Número
de
funções

I

II

Séries funcionais

Referência

Mestre
4

5

1:

9

I

1

2
4

I

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

•,

XVI
XV

Mestre Especializado

XXI
XX
XIX

7

Secretário

XVI

1
1

TesoUreiro

XIX

1
1

DECRETO N. 0 16.662-

DE

27

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza os cidadãos brasileiras ]ader Silva de Medeiros e Norberto Baracuí a
lavrar jazida de ouro no município de Piancó, · rw Estado d.a Paraíba
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ,Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam a'utorizados os cidadãos brasileiros Jader Silva de Medeiros e Norberto Baracllí a lavrar jazida de ouro em terrenos situados no
distrito de Caatingueira, mtm.icípio. de Pisncó, no Estado da Pare~íba, numa
área de cento e quarenta e cinco hectares setenta e sete ares e cinqijenta
centiares (145. 7750 4a), definida por um trapézio retangular que tem O primeiro vértice situado à distância de quatrccentos e vinte e cinco metros
(425 m), com orientação magnética sessenta graus trinta· minutos nordeste
(60° 30' NE); da confluência dos riachos do Rcçado e da Caieira e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm sucessivamente os seguintes comp'rimentos ·a
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orientações magnéticas: mil e setecentos metros ( 1. 700 m), trinta e nove
graus e trinta m.inutos noroeste (39° 30' NW); setecentos metros (700 m),
cinqüenta graus trinta minutos sudoeste ( 50° 30' SW); mil setecentos e vinte
e cinco metros (1. 725 m), vintr:. e nove graus sudeste (29u SE); mil e
quinze metros (1.615 m), cinqüenta graus trinta minutos nordeste (50° 30'
NE). Esta autorização é outorgada mediante as ·condições comtantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas· e dos artigos 32, · 33, 34 e suas
alíneas, além das. seguintes e de outras cons"tantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos- que fôrem devidos à União, ao
Estado e aO :MunicíPio, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art, 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, n·a forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art, 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departa:rhento· Nacional da ~redução Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dois mil novecentos
e vinte cruzeiros (Cr$ 2.920,00).
Art. 7, 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULiO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.663-

DE

27 DE SETEMBRO DE 1944

Retifica o art. 1.0 do· Decreto n. 0 15.068, de 15 de março de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74-, letrn a~ da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina-s), decreta:·
Art. 1.0 Fica retificndo o artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número
quinze mil e sessenta e oito "( 15.068), de quinze ( 15) de março de mil
novecentos e quarenta e qua~TO ( 1944), 'que autorizpu Antônio GiacomaSsi a
pesquisar argila, caulim e associa-dos no município de Campo Largo, no Estado
do Paraná e que pa5a a ter a seguinte re-dação: "Autoriza o cidadão bro-sileiro Antônio Giaconiassi a pesquimr argila, caulim,_ e associados, numa
área de tirl.nta hectares e noventa e três ares (30.93 ha), situada no local
dencgninado Ilha do MeiO, no di&"trito de São Luís do Purunã, município de
Ca•rn.Po Largo, Estado do Paraná, e delimitada por um polígono que tem um
vértice a quatroc-entos e. vinte e cinco metros ( 42.5 m) no rumo magnético de
seis grau se quinze minutos noroeste (6° 15' NW) da queda dágua vertic~l
de vinte e cinco metros (25 m) existente no Arroio da Ronda nas vertentes.
da 'Serra de São Luiz do Purunã, e os lados, ao partir dêsse vértice, têm os
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seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e setenta metros (170 ·m),
vinte e três graus e .cinqüenta minutos noroeste, (23° 50' NW); duzentos
e trinta metros (230 m), sessenta e seis graus e dez minutos nordeste
{66° 10' NE); oitenta e cinco metros (85 m), quarenta e nove graus e quarenta minutos noroeste ( 49° 40' NVV); cinqüenta metros (50 m), oitenta e
oito graus e quarenta minutcs sudoeste (88°·40' SW); cinqüenta metros (50 m),
um grau e vinte minutos noroeste (1° 20' NVV); novecentos e dez metros (910 m),
quarenta e nove graus e qUarenta minutos noroeste ( 49° 40' NW); tr-ezentos
metros· (300 m), quarenta· gr2.-us e vinte minutos sudoeste (40° 20' S 1N);
mil cento e vinte e cinco metros ( 1. 125 m), quaronta e nove graus e quarenta minutos sudeste ( 49° 40' SE) .
Art. 2.0 A presente retificação de decreto não fica sujeita a pagamento
da"tz.xa, na forma do art. 17 do Código de Min-as.
Art . 3.0 O" título a que alude o Decreto n. 0 15.068, de 15 de março
de 1944, terá, como seu necessário coillplemento, uma via autêntica dêste Decreto.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em coniTário.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
dQ República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio

DECRETO N. 0 16. 664 -

~alles.

DE 27 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Companhia Brasileira de Aços Finos S. A. a
lavrar jazida de minério de ferro no município de ]oinvile, do Estado de
Santa Catarina·

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e noS têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código ·~e Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a eri:tprêsa de mineração Companhia Brasileira
dê Acos Finos S. A. a lavrar jazida de minério de ferro situada em terrenos
do i~óvel denominado Domínio Dona Francisca no distrito e município de
Joinvile, do Estado de Santa Catarina, zmma área de cento e doze hectares
(112 ha), definida por um paralelogramo que tem um vértice situado à distância de quatrocentos e três metros •e noventa centlmetros (403,90 m) com
orientação oitenta e quatro graus 3 trinta minutos sudeste (84° 30' SE) .. do
marco de xaxim do· vértice noroeste (NW) do lote mil oitocentos e dez
(1.810) e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações: mil seiscentos e vinte e sete metros e noventa centímetros (1.627,90 m), dez graus e trinta e sete minutos sudeste (10° 37' SE);
setecentos metros (700 m), ho·ste (E). Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Códi.gb de Minas e
dos artigos 32, 33, 34 e sua~ alíneas, r.lém das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da aut0rização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devido's à União, a?
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código·
de Minas.
Art. 3.0 Se o concession8.rio da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, ná forma dos artigos 37 e 38 do Código de Mitlas.
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 de Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento N acionai da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no

art. ·71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, _que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minera} do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dois mil duzentos e
quarenta cruzeiros (Cr$ 2.240,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Ria· de Janeiro, 27 de setembro de 1944, i23.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0 16.665 -

DE 27 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Eugênio Appelt a lavrar Jazida de mica e
associados no municÍpio de Governador .Valadares no Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da- Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Eugênio Apl_)elt a lavrar
jazida de mica e associados em terrenos situados na cabeceira do CóiTego
Pedra Redonda, distrito e município de Governru:lor ValOOares, no Estado
de Minas Gerais, numa área de duzentos hectares (.200 ha), definida por
um polígono que tem um vértice situado à distância de seiscentos e setenta e
cinco metros ( 675 m), com orientação p1agnética setenta graus noroeste
(70° NVII), da ·confluência dos córregos Pontal e Pontalzinho e cujos lados,
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: trez~ntos e cinqüenta e seis metros (356 m), onze graus nordeste
(11° NE); cento e quarenta e cinco metros (145 m), trinta graus nordeste
(30° NE); cento e oitenta e cinco metros ( 185 Íl1.), oitenta e dois graus
sudeste (82° SE); trezentos e quarenta ,e cinco metros (345. m), quarenta
e cinco graus nordeste ( 45° NE); setecentos e sessenta e cinco metros
(765 m), vinte e três graus noroeste {23° NW); quatrocentos e sessenta e
cinco metros ( 465 m), setenta e sete graus trinta minutos noroeste ( 77° 30'
NW); novecentos e noventa metros (990 m), oitenta e cinco graus trinta
ininutos noroeste (85° 30' NW); trezentos e quarenta e. cinco metros (345m),
trinta e quatro graus trinta minutos sudoeste (34° 30' SVV); quatrocentos
e quarenta metros (440 m), trinta e um graus sudeste (31° SE); setecentos
metros (700 m), cinqüenta e três graus trinta minutos sudeste (53°"30' SE);
quinhentos e oitenta e oito metros (588 m), três graus sudoeste (3° SW);
duzentos e quarenta e dois m·etros (242 m), oitenta e um graus sudeste
(81° SE); duzentos e oltenta e três metros (283 m), cinqüeÍÍta e cinco graus
quarenta e cinco mitlutos nordeste ( 55° 45, NE); cento e quarenta e cinco
metros (145 m), setenta e àito graus sudeste (78° SE). Esta autorização
é outorge.da mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e d~s artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das -eeguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste De·creto.
0

ATOS DO PODER EXECUTIYO

669

Art. 2.o O concessionário da aUtorização fica obrigado a recóÍher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer
das obrigacões que lhe incumbem, a autorização . de lavra será declarada
caduca ou ~ula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.o As propriedades -vizinhas estão sujeitas às servidÕes de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autor'tz(;.lção s,erá fiscalizado pelo. Departamento Nacioria·l da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divi~ão de Fom'ento da Pioduçfiío Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de quatro mil cruzeiros
(Cr$ 4.000,00).
Art. 7.0 Revog<?.m-se as disposições em contrário;
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DE~RETO N. 0

16.666 -

DE 27 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Companhia Brasileira de Aços Finos S .A.
a lavrar jazida de minério de ferro no município de ]oinvile, do Estado
de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição c;.ue lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de :çnineração companhia Brasileira de Aços Finos S. A. a lavrar jazida de minério é:Ie ferro situada em
terrenOs do imóVel denominado Domínio Dona Francisca, no distrito e município de J oinvile, do Esta.do de Santa Catarina numa área de duzentos e
vinte hectares (220 ha), definida por um, retângulo que tem um vértice situado à distância de seiscentos e vinte e dois metros e dez centímetros
(622.10 m) com orientação onze graus quarenta e' nove minutos noroeste
(11° 49' NW) do marco de xaxim do vértice noroeste (NW) do lote mil
oitocentos e dez ( 1. 810) e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e orientações: dois mil metros (2. 000 m), norte
(N); mil e cem metros (1.100 m), leste (L). Esta autorização ó outorgada mediante as condições constantes dO parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outrs,.s constantes do mesmo • Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do_ art. 68 'do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se ·o concessionário da autorização não cumprir qualquer
dé"J,S obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões .de solo e
subsolo para os fins da lavra, na f01·ma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
- Art.

5.0

O concessionário da autorização será fiscalizado pelq Depar-

tamento Nacional da-- Produção Mineral e gozará dos favores discrimin<j.dos
no art, 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério. da Agricultura, após o pagamento da taxa de quatro mil e qua-

trocentos cruzeiros (Cr$ 4.400,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições €'m contrário.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.667 -

DE 27' DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José de Paiva Oliveira a lavrar jazida de bauxita
e associados no município de Poços de CaldaS-; do Estado de 1.:1inas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cOnfere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 194·0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Paiva Oliveira a
lavrar jaZida. de bauxita e associados em terrenC'S situados no distrito e município de Poços de Caldas, do Estado de Minas Gerais, numa área de onze
hectares (11 ha), definida por um hexágono irregular que tem o primeiro vértice situado à distância de duzentos e oitenta e 'dois metrOs (282 m), com
orientaçãp magnética oitenta e dois graus sudoeste (82° SW); da confluência dos córregos da Serra e Colina e cujos lados a partir dêsse vértice têm
os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: duzentos c quatro metros (204m), oitenta e quatro graus·sudo'este, (84° SW); duzentos e dezesseis
metros (216 m), um grau noroeste (1° NW); duzentos e quarenta metros
(240 m),· treze graus nordeste (3° NE); cento e oitenta e oito metros: (188m),
oitenta e nove graus nordeste ( 89° NE); duzentos e setenta e seis metros
(276 m), vinte e dois graus sudeste (22° SE); duzentos e vinte e dois metros· (222 m), trinta e nove graus sudoeste (39° SW). Esta autorização é
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 29
do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além- das seguintes e de outras constantes do mesmo_ Código, não expre:::samente mencionadas
neste Decreto.
Art.· 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ,ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca. ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas( estão sujeitas às servidões de solo e
~ubsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas,
,
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Art, · 5.0 O concessÍonário da autarizacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e go;ará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo 'Código.
·
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que ser-á
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção lVHnens.•l do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cc$ 600,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.668 -

DE

27 I!E SETEMBRO DE 1944

Autoriza a emprêsa de Mineração Geral do Brasil, Ltda. a lavrar jazida de
carvão mineral no município de CresciúmÇJ, no Est~do de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, d~ Constituição e nqs têrmos do Decrete-lei n, 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa Mineração Geral do Brasil, Ltda., .a
lavrar jazida de carvão mineral existente no lugar denominado Sete Irmãos
ou Rio Sangão, situado no' distrito e município da Cresciúma, no Estado de
Santa Catarina, numa área de cento e noventa e sete hect.ares (197 ha), delimitada por uma linha poligonal mistilbea que tem início num ponto situado
a trezentos e quarenta e quatro metros (344 m), no rumo verdadeiro quarenta e um graus e cinqüenta mi'nutos sudoeste ( 41° 50' SW) da ponte sôbre
o rio Sangão, da estrada de rodagem Cr-esciúma-Nova 'Veneza, e cujos ht9os,
a partir do ponto considerado, assim se caracterizam na sua ordem de. sucessão pelos seus comgrimentos e rumos verdadeiros: mil duzentos e cinco metros (1.205 m), oitenta e seis graus e trinta minutos sudoeste (86° 30' SW);
duzentos e noventa metros (290 m), trint9- graus noroeste (30° NW); cento
e sessenta. metros (160 m), oitenta ·e seis graús e trinta minutos· sudoeste
(8Ô 0 30' SW); duzentos e cinclüenta· metros (250 m), três graus e trinta
minutos noroeste (3° 30' NW); cento e cinqüenta metros (150 m),. oitenta
e seis graus e trinta D).inutm.; nordeste· (86° 30' NE); duzentos metros (200m),
cinqüenta graus nordeste (50° NE); cento e cinqüenta metros (150 m), três
graus e trinta minUtos noroeste (3° 30' NW); setenta e dois metros (72 m),
oitenta e seis graus e trinta minutos sudoeste ( 86°- 30' SW); quinhentos e
vinte e cinco metros (525 m), três graus e trinta minutos noroeste (3° 30' NW);
duzentos e sessenta e cinco metros (265 m), setenta e seis graus e trinta
minutos sudeste _(76° 30' SE); duzentos e seSsenta e cinco metros (265 m),
se'tenta graus e trinta minutos- nordeste (70° 30' NE); cem metros (100m),
três graus e trinta minutós noroentes (3° 30' NW); duzentos e cinqüenta
metros (250m), oitenta e seis graus e trinta minutos nordeste (86° 30' NE);
trezentos e sessenta metros (360 m), três graus e trinta minutos sudeste (3°
30' SE); mil metros ( 1. 000 m), oitenta e seis graus e trinta minutos nordeste (86° 30' NE); encontrando o rio Sangão por cuja margem direita segue para jusante até o ponto de. partida. ,Esta autorização é outorgada mediaríte as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas aHneas, além das seguintes e de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste DeCreto,
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Art. 2.0

O concessionário da autorização fica obrigado a t?colher aos

cofres públicos, na forma da lei, os tributos ·que forem devidos à União,, ao

Estado e ao Município, em cumprimem::o do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra s.erá declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 37 _e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às serv1aoes de solo e
subsolo para
Minas.

Art. 5.

0

Os

fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de

O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depar-

tamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art, 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito 110 livro próprio da Divisão d,"') Fomento da Produção Minernl do
IVIinistério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil novecentos ~
setenta cruzeiros (Cr$ 1.970,00),
Art. 7.0 Revogam-se as disposições ém contrário.
Rio d2 Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da Independênda e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 16.669 -

DE 27 DE SETErvÜ3RO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Artur do Vale Bastos a pesquisar ar€ia qm:.rtzosp.
no município de IYiagé, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da at:dbuição que lhe confe're o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Artur do Vale Bastos a
pesquisar areia· quartzcsa no imóvel denominado Mauá, situado no distrito
de Guia do Pacopaíba, município de I\1agé, do Estado do Rio de J rmeiro,
numa área de setenta e dois hectares noventa e quatro ares e setenta centiares ( 72.94 70 ha), delimitada por um polígonO tendo um vértice à distância de trezentos e setenta e dois metros (372 m), no rumo magnético
quarenta e seis graus trinta minutos sudeSte (46° 30' SE) do cruzamento
da estrada de Mauá, entre Ipira,nga e .Praia de São Francisco, com a estrada
do Barro Vermelho, entre a Fazenda Rocha e o mar e os lados, a partir
dês se vértice têm os seguintes compriméntos e rumos magn&t!cos: novecentos e oitenta metros (980 m), sete graus quatro minutos nordeste (7° 04'
NE); oitocentos e quarenta e seis metros (846 m), oitenta e quatro graus
quarenta minutos ncrGeste (84° 40' NW); trezentos e oitenta metros (380m),
nove graus quinze minutos' sUdoeste (9° 15' SW); noventa e oito metros
(93 m), oitenta e oito gmus trinta minutos sudeste (88° 30' SE); quinhentos
e doze metros (512 m) três graus sudoeste (3° SW), até o mar e pela praia
para leste (E) até o ponto de partida.
Ar:t. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uri:ta via autêntica dêste Decreto, · p.9:gará a taxa de setecentos e trinta cruzeiros (Cr$_
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730,00) e setá transcrito no livro próprio da Divisão de Forilento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
~ 'Art. 4. 0 RevÓgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de setembio de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
Cb Repúblic3.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N. 0 16.670 -

DE

27

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza a cidadã·- brasileirà Dolores Ucllôa de Campos a pesquisar caulim
no município de São Gonçalo, do Estado do Rio de Janeiro
O Pre~idente' da República, -usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (•Código de Minas), decreta:
·
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Dolores Uchôa de Campos
a pesquisar caulim no lugar denominado Rio do Ouro, no distrito e município de São Gonçalo, do Estado do Rio de janeiro, numa área de trinta
hectares (30 ha), delimitada por um retângulo que tem um vértice 8 cento
e vinte e cinco metros ( 1~5 m) no rumo magnético cinqüenta e quatro grauS
e cinqüonta minutos sudeste (54° 50' SE) clo quilômetro vinte e sete (Krn 27)'
da linha da Estrada de Ferro Maricá, no' trecho Neves-Maricá e os laP,os
que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle,. os seguintes comprimentos e rumos magnéticoS: seiscer:.tos metros (600 m), sul (S);· quinhentos metros (500 m), oeste (W).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada t:\OS tê;mos estabelecidos no Código de IVIinas.
Art. 3. 0 O título da autorização de peSquisa que será uma via autêntic:?. 'dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisâq de Fomento da Produção Mine'ra.l do Ministério da Agricultura .
Art. 4.o Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da H.epública.
qfTULID VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N. 0

ló. 671 -

DE 27 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Fumeis V a.lter Hime Júnior a pesquisar calcáreo no município de Matos~nhos, do Estado de Mi!1as Gerais
O Preside-nte d& República, usando da ::;:.tdbnição que lhe confere o
nrt. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de EÍ40 (Código di.': Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Francis Valter Hime Júnior a pesquisar calcáreo numa área de dezenove hectares e cinqüenta ares
{19,50 ha), situada no lugs•r denominado Porteira do Arroz, distrito de Prudente de Monús, do município de Matosinhos, do Estado de Minas Gerais e
delimitada por um retângulo tendo um vértice a quinhentos e vinte metros
Col. ele Leis -
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( 520 m), rumo qua·renta e seis graus e trint& mic.utos sud-e-ste (46° 30' SE)
magnético da confluência dos cÓ;Tegos Peroba ou Jequitibá 1\lhrim e Cunhas
os lados q<Je partem dês.se vértice com seiscentos e cinqüenta metros ( 650 m)
e rumo vinte graus sudeste (20° SE) magn8tico, trezentos metros (~00 1!1)
e rumo setenta gr-aus nor-deste ( 70° NE) magnético,
Art. 2.0 Esta• autorização e "utorgs<da nos tê~mos estabelecidos no Código de Minas.·
Art. 3.0 O título da autori·~d~~o de' pesquisa, que será uma via autêntica
,...Qêste Decreto, pagará z..• tax?~ de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
b'a•nscrito no livro próprio da Dl:dsão de Fomento Ja Produção l'.1ineral do
Ministério da Agricultura-.
Art. 4.0 Revogam-se o.s dtsr:-osições em contrário.

e

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123. 0 cia Independência e 56.o.
da Repúblico.·.
GETULIO

VARGAS.

Apolon.io · Sallcs.

DECl~ETO

N. 0

16.672 -

DE

-27 DE SETBMBlW DE 1944

Autoriza c· cidadão brasileiro Cipriano Agostinlw Curvo a pesquisar minérios de chumbo, zinco e prata no município de Cuiabá, do Estado dr2:
lliato Grosso
O P:resiclent~ da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica a~torizado ·o cidadão brasilei::o Cipriano Agostinho Curyo
a pesquisar minérios de chumbo, zinco e prata, numa á1·ea de cento e setenta
e cinco hectares (175 ha), situada no local denominado Santo Antônio da
Serra, no distrito de Chapada, municipi.o de Cuiabá, do Estado de Matp
Grosso e . delimitada por um polígono que .tem um vé~·tice: a SBiscentos e
um metros e quarenta e quatro centímetros (601,44 m), ao rumo magnético
sessentz.• e aove graus e oito minutos nordeste ~(69° 8' NE) da confluênda
dos córrego~ do Cangomes e das Araras, 'e os lados, a partir do vértice considerado, têm os segUinte-s comprimentos e :rumos m.agnéticos: novecentos e
setenta e cinco metros (975 ~), qua:renta. e dois graus nordeste (42° NE);
três mtl metros (3.000 m), setenta e quatro graus sudoeste (74° SW); quatroccr:.tos e sessenta e cinco metros ( 465 m), vinte e nove graus sudeste
(29° SE); quatrocentos e sessenta metros ( 460 m), vinte e um graus sudeste (21° SE); dois mil e sessenta e sete metros (2. 067 m), sessenta e
três graus no.-deste ( 63° NE) .
Art. 2. 0 Esta autoriZação é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que se:rá uma via au'i:êntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil setecentos. e cinqüenta cruzeiros
(Cr$·1. 750,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Minem! do Ministério da Agricultura.
Art. 4·. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, .123.0 ,da Ir-dependência• e

56.0 da Repúblice.,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRE'rQ N. 0 16.673 -

DE

·()75

28 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza I?-uhén Terrazas, natWal da Bolívia, a adquirir fração ideal da ücupação do ter<eno de marinlm, que menciona, situado no Distrito Federal
O Presidente da República, urondo da atribuição que lhe confere o
ert. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto na letra• b do
arL 18, do Decreto~lei n. 0 3.438, de 17 de julho de 1941, e no' § 1.0 do
E.:rt. 24 do mesmo Decreto-lei, combinado com o a:rt. 6. 0 do Decreto-lei nÚ··
mero 5_.665, de 15 de julho de 1943, decreta:

Art. 1.° Ficfll o Sr. Rubén Terrazas, natuml da Bolívia, autorizado a
adquirir, a quem de direito, uma fração da ocupação do terreno de marinha,
dtuado na Avent:da Atlântic0 n. 0 190 A e B, co-m fundos para a Ri.J.El Gustavo
Samp2io- n. 0 225, no Lem.e, na Capital Federal, correspondente a um dos
apa-rtamentos do "Edifício Majoi", ora em construção no.oquele terreno, de
Que trata o processo protOcolado no Ministério da Fazenda sob o n. 0 109.094,
de 194-4, para o efeito de o aforamento do citado .terreno processar-se também
em nome do ora autorizado, como CO!ldômino.
Art. 2. 0 O presente peêreto entrará em vigor na data de sua publi-

ceçãç.
Art. 3.0

Revogam~!';e

as disPosições em contrário.

Rio de Jomeiro, 28 de setembro de 1944, 123.0 da I:p.dependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 16.674- DE 28 DE SETEMBRO DE 1944

Declara de utilidade pública a desapropriação do imóvel que menciona,
situada no Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, iet·m a, da ConstJituição, e de acôrdo com o art 6.0 , combinado com
as letras g e m do arL 5.0 , do Dec:reto~lei n. 0 3.365, de 21 de junho •e
194·1, decreta:

Art. 1.0 E' decla1·ada de utilidade públic01 a desapropriação do imóvel
n.0 254, da Rua Saonta Alexandrina, no Distrito Federal, antigo "Sanatório
Rio Comprido", necessário à insts.íG:cão do Hospital do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal~
~
Art. 2.° Cabe. ao l'Ainistério da Justiça e Negócios Interiores promover
a presente desapropriação, nos têrmos elo art. lO do Decreto-lei n.0 3.365,
de 21 de junho de 1941.
Art. 3.0 Par~' as deS>pesas decorrentes do presente Decreto será aberto
oportuna•mente o necessá.-io crédito.
Art. 4.0 Êste D&reto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 RcvOgam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1944, 123. 0 d::.• Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS .

Alexandre Mar condes Filho.
A. de Souza -Cesta.

A'rOS DO PODER. E'xECU'rlVO

DECRETO N. 0 16.675- DE 28 DE SETENIBRO DE 1944

Altera a redação da letra. "c" do art. 5. 0 do Decreto n.0 11.278 de
28 de "janeirn de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra "a" da Constituição, decreta:
'

Art. 1. 0 A letra "c'"' do ,artigo 5.0 do Decreto n. 0 11.278, de 28 de
janeiro, de 1943- - RcgulamePto para 3 concessão de subvenção aos aeroclubes
e escolas de aviação civil, passa a vigorar com a seguinte redução:
c) "ter sido julgado apto em inspeçãO de saúde para piloto acres~
cido do exame psicológico, quando de idade inferior a 17 anos".

Art. 2.0

Revogam·se as disposiçÕês em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de setr;mbro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

]olJ-quim Ped:-o Salgado Filho.

DECRETO N. 0 16.676 -

DE

28 DE -SETEMBRO DE 1944

Suspende; a cob!·ança da taxa mencionada na tabela a qur;: se refere o art. 215
do Decreto 12.0 3.010, de 20 de a&ôsto de 1938

O Presidente da República,. atendendo ao que lhe expÔ3 o Ministro de
Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, e usando da atribui-ção .que lhe confere o art. 74, alí'nea ~, da Constituição, combinado com o
tigo 90 do Decreto·lei n. 0 406, de 4 de maio. de 1938, decreta:
Artigo único. Fica sUstada, para as emprêsas de turismo, colocação, yfmda de p'assagens e semelhantes, beneficia-das pelo Decreto n. 0 14.501, de 13
de janeiro de 1944, a cobrança da taxa de registro referente ao ano em curso,
cujo pagamento deveria ser efetuado por fôrça do item 4 da tabela número 2,
a que se refere o art. 215, do Decreto·lei n.0 3.010, de 20 de agôsto de 1938
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
-da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Mm-condes Filho.

DECRETO N. 0 1.6. 677 -

DE

29

DE SETEMBRO DE

1944

Aprova o .Regimento do' Sei--viço Florestal do ·Ministé:río da Agricultura
O Presidente d3- República, usm:do da atrib'..l.ição que 1he confere o
.art. 74, letra a, da Com;titcição, decret3:

Art. 1.° Fica aprovado o Regimento do Serviço Florestal (S. F.), que,
assinado pelo MinistrO da Agricultura, com €ste bo:ixn,
Art. 2. 0 Revogam"se :?Js· disposições em contrário.
Rio de Js..n:?iro, 28 de setembro de 1944, 123.0 da Indepe-ndZncia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolordo Sal.les.
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REGliViENTO DO SERVIÇO FLORESTAL
CAl?íTULO I
DA

FINALIDADE

Art. 1.0 O. Servico Florestal (S. F.), criado pelo Decreto-lei n. 0 982,·
de 23 de dezembro d; 1938, é órgão ,-~ntegrante do Ministério da Agricultura, diretamente subordinado ao Ministro de· Estado, e tem por fim promover a criação) fomento, proteção e a melhoi- utilização das florestas do
país.

CAPÍTULO II
DA

Art. 2.0

ORGANIZAÇÃO

O S.F. compõe-se de:

Jardi.m BOtânico (J .B.)
Seção de Silvicultura (S. S. )
Seção de Proteção Flor~stal (S. Pt. )
Seção de Tecnologia de Produtos Florestais
Seção de Parques Nacionais (S.P.)
Seção de Administração (S. A. )
Biblioteca.

(S. T .. )

B 1.0 O J.B. fica constituído de Seções de Botânica Geral (S.B.G.),
de Botânica Sistemática (S.B.S.) e de Botânica Aplicada (S.B.A.) e
de uma Superintendência do J ardirrl (·S . J. ) ,
§ 2.0 Os Parques Nacionais e Hortos Flóre~tais são, respectivamente,
subordinados à S. P. e à S. S,, e ·terão, cada um, um administrador designado pelo Diretor do Serviço.
AÚ. 3.0 As Secões do S.F. e do J.B. terão Chefes designados pelo
Diretor do S.F., e a~ S.J. do J,B., u::n Superintendente taÍr1bém designado
por esta autoridade.
Parágrafo único. A S. A, disporá de uma Portaria, chefiada por servidor designado pelo Diretor do S. F.
Art. 4.0 O Ditetor do S, F. terá urn Secretário por êle designado.
Art. 5.0 Os Ó:-gãos componentes do S. F. funcionarão perfe;itamente
coordenados, em regime de mútua col8.bcrB-ção, sob a orientação do Diretor.
CAPÍTULO III

'

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art.

6.0

Ao ].B.

compete:

I estudar a ocorrência, características e distribuiçãó dos represen-_
tantes da flora nacional;
II promover a introdução de plantas exóticas, por iniciativa própria
ou. por solicitação das Seções do S.F.;
III efetuai- a identificação científica dos espécimes florestais;
IV - coletar dados .sôbre _o nome comum das essências;
V - promover, em colaboração com· os Órgãos de ensino médico e farmacêutico, do país, o melhor conhecimento das plantas medicinais inóígena.s;
VI - efetuar observ~ções e pesquisas preliminares sôbre novas aplicações de plantas conhecidas ou sôbre a utilização de plantas pouco conhecidas;
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VII -

manter- a representação Viva da flora brasileint;
VIII organizar e manter, com finalidade educativa, cOleções vivas
espedalizadas. notadamente de plantas medicinais agrícolas e orn:amentais,
assim como uri'l jardim sistemático;
IX executar ensaios de cultura de 0ssênc.bs florestais, bem como
os de hibridação e enxertia;
X promover intercâmbio com estabelecimentos do país e do estranE;ei:.-o, permutando sementes, mud3.s e material botâ:r.ico;
XI realizar exposições de plan~ns ornamentais e cursos de jardinagem;
XII - fadliiar a visitação e a exposição do Ja:.-dim. ao público.
§ 1.0 À S.B.G. compete ·desempenhar a'
itens I e II, dêste artigo:
z.o À S.B.S. compete desempenhar
itens lii e IV dês te artigo.
e 3:o À S.B.A. compete desempenhar as
itens v e VI dêste artigo.
§ 4.o À S.J. compete desempenh~r as
itens VII, VIII, IX, ~·. XI, XII, dêste aYtigo e

'

"'

"

~

atribtüções constantes clo'
atribuições constantes dos
atribuições constantes dos
atribuições
ainda:

constantes

dos

I zelar 'pdas coleções de plantas vivas da área do J .B., inclusive
quanto à exatidão e atualidade da nomenclatura botânica;
li -- reunir, em herbário próprio, material botânico dos vegetais exis~
tentes n<ls coleções vivas;
III colher e conservar as sementes dos mesmos vegetais, organizando
periàâicamente uma lista das disponíveis para a permuta com instituições
.congêneres, do país e do estrangeiro;
IV executar OS( ensaios da aclimação de plantas exóticas;
V eíetu<>.r observações fenológicas nas plantas cultivadas no J .B.;
VI efetuar o policiamento no. recinto do Jardim.

Art. 7.0

À S. S. compete:

I - estudar as características silvícolas das essências;
H estudar os tipos florestais consociados, massiços, povoamentos;
Ili - estudar o des2nvolvimento, tolerância, reprodução, e- crescimento
das essê-ncias;
IV - estudar, para divulgação r.a forma do artigo 28, à época da coleta
de sementes e frutos, beneficiamentos e sementeiras, cuidados com as mudas,
seu a.condicionamento e transporte;
'
V promover, mediante pagamento de taxas aprovadas pelo Ministra
de Estado, ·o fornecimento de mudas aos interessados;
VI estudar a influência das fl01·estas sôbre o clima, solo, águas e
Saúde -pública;
VII re::dízar, em colaboração com a S. Pt., a mensuração das florestas, sua avaliação, estimação dos massiços, tabelas de cubagem, rotação
e cido de reg<:neração, idade do pov02triento e outros trabalhos de mesma
naturez2;
VIII - opinar !:Ôbre a concessão de licença p~ra COJ:tes ou ·derrUbadas;
IX - -pwmover, em colaboração com a S. Pt., a: delimitação ge.-al- das
'florestas, de acôrdo coffi. as su2.s essências e os seus rendimentos;
X promover, em colaboração com a S. Pt., o reflorestamento de
área desmatadas:
XI orientar e coordenar os tíabalhos nos Hortos Florestais;
XII ~ executar a contabilidade florestal e a estatística dos produtos
flo!·estais;
XIII estudar os mercados e métodos de vend9.;
XIV caicu!a:r, em col2boração com a S. Pt., os prejuíZos causadc3
por derrubadas, incêndios ou outros acidentes:
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XV estudaL relativamente às madeiras, a importância comercial, o
"Custn de produç5o, os preços de venda. as inversões de capital, os luc:roS e
os movimentos à e exportação, importação e do mercado interno.
P.mágrafo único.
I lidade;
H itens IH e
lativos às

Aos Hortos Florestais compete:

proteger e conservar os espécimes vegetais sob sua responsabi-

produzir mudas d~ essências florestais para os fins constantes dos
V cio presente pa:rágrafo, e fornecer aos interessados informes rerespectivas zonas florestais;
IH auxiliar os interessados nos serviços àe reflorestamento, organizando planos de tmb::~lhO, fornecendo-lhes mudaS' e prestando-lheS todo
concur<.o necessário aos trabalhos de ordenamento das matas da região respectiva;
IV - enviar, quando o ·solicitarem os interessados, pessoal habilitado
para fazer as sementeiras in loco. correndo as despesas respectivas por conta
do requerente;
V remeter .à sede do S. F. os informes e amostras que lhes forem
solicitados, da 1·egião em Que estiverem localizados.
Art. 8.0 ·
I do país;

À S. Pt. compete:

exercer fiscalização riRorosa no sentido da proteção das florestas

II promover, em entendimento com os Estados, o cumprimento do
Código Florestal;
IH - fomentar a cooperação de quaisquer órgãos administrativos do
país na realização de seus objetivos de proteção e guarda das florestas;
IV ~ promover a extinção de incêndios na~ florestas, ~nvestigando suas
causas;
V estudar insetos, fungos, .animais, areias movediças, clima e outros
fatores que possam impedir o desenvolvimento das florestas brasileiras;
VI - ·manter postos de observação e fiscalização;
VII --:- manter um corpo de guardas florestais, devidamente equipado,
constituindo, se necessário fôr ao perfeito desempenho de suas atividades,
uma Polícia Montada Florestal;
VIU - promOver em colaboração com a S. S., a execução de todos os
trabalhos de topografia, demarcação e reconhecimento (levantamentos terrestres e aerofotogramétricos) clâS florestas ,assim como a locação de divisas,
estradas; picadas, pontes, boeirós, linhas de comunicação e demais construções necessárias ao S. F. e suas dependências, existentes nas florestas brasileiras;
IX manter abertas, mediante roçagem anual, as picadas das linhas
divisórias entre as matas do Govêrno Federal e as propriedades .. particulares
limítrofes;
X· proceder ao levantamento topográíico e demarcação das florestas
prctetoras da União, que estejam sob sua guarda, e organizar e manter
plantas detalhadas das mesmas;
XI realizar trabalhos de conservação do solo nas matas consideradas
protetoras, sob o tdplice à.specto do regime das águas, da erosão pelos. agentes :.1nturais e do valor paisagístico.
Art.

9.0

À

S.T. compete:

I investicrar as propriedad~s mecânicas, físicas e químicas das essên·
cias florestais; o
Il estudar, divulgando-os na forma do artigo 28, os métodos mais
eficientes de toragem, transporte, conservação, classificação e embarque de
madeiras, bem como as indústdts correlatas;

(.)80

Nl'OS DO PODE!l EXKCU'J'IVO

IH ~ estud2."1 as serrarias, carpintarias e rru::quinárias respectivas;
!V ~ estudar· a madeira como matéria prima (fabricação de papel,
comper.sados, móveis, construções, lenha, carvão, dormentes, postes, escoras etc. ) ;
V -- estudar as aplicações industriais da madeira;
VI ~ elaborar e manter atualizado um fichário de todos os estabelecimentos, públicos ou particula>es, que exerc2.m atividades relacionadas com
o setor de florestas;
- ~
VII - promcver a edição de mapas e gráficos que esclareçam os interEssados sôbre a topografia das florestas brasileiras.
Art.

10'.

À .S .P. compete:

orientar, coordenar e fiscalizar o trabalho dos parques n3cions.is;
elaborar os p:·ogramas de ação para cada parque;
III - prom.ovér a criação de parques federa:is, estaduais e municipais.
Parágrafo único. Aos Parques Nacionais compete:
I conservar para fins cientificas, educativos, estéticos ou recreativos
as áreas sob suâ ju~isdição;
0
II ;- p1·mnover estudos da flora, fs_una e geologia das respectivas regiões;
III - organizar museus e herbários regionais;
IV - reweter à sede do S. F. informes e amostras de espécimes da região e~n que e·stiver- localizado, que lhe forem solicit2.dos.
I II -

Art. 11.

À S. P. comp,ete :

I promover 2.s medidas preliminares necessárias à . administracão de
pessoal, materiai, orçamento e comunicações, a c"rgo do Departame~to de
Administração do Ministério da Agricultura, com o qual deverá funcionar perfeitamente articulada, observando _as normas e métodos de trabalhe pelo
mesmo prescritos;
II - manter o serviço de portaria na sede do S. F.;
III zelar pela limpeza e conservação do edifício onde se ach~ instalada a sede do S.F.

Art. 12.

À

Biblioteca compete:

I organizar e manter em dia os catálogos para uso do público e os
catálogos auxiliares necessários aos seus serviços;
II franquear as salas de leitura e as estantes de livros e revistas às
pessoas interessadas, desde que não perturbem a boa ordem da B.;
IIl - promover, por prazo determinado, o empréStimo de public:ações de
acôrdo com as instruções do Diretor;
IV orientar o leitor no uso d:a B. e auxiliá-lo nas pesquisas bibliográficas;
V - cooperar com as demais Bibliotecas do Serviço Público Federal;
VI promover -o conheci;:nento, pelo público, do que se contem na B.

CAPÍTULO

IV

DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 13.

Ao Diretor incumbe:

I dirigir, coordenar e fiscnlizar os· trabalhos do S. F.;
II despachar, pessoalmente, com o Ministt·o da Agricultlll·a;
III baixar portarias, instruçqes e ordens de serviço;
IV - comuhicar~se, diretamente, sempre que o interêsse do se:<viço o exigir, com quaisquer 2utoridades públicas, exceto com os 1\l!inistros de Estado.
caso em que deverá fazê-lo por intermédio do Mi:rüstro da Agricultura;
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V submeter, ao'l}almente, ao Ministro de Estado o· plano de trabalho
do Serviço;
VI ~ ~;presentar, anualmente, ao Ministro de Estv.do, o relatório dos trabalhes do S.F .;
VII - prOpor ao Ministro de Estado as providências necesSárias ao aperfeiçoamento do Serviço;
VIII - reunir, periOdicamente, os Chefes dos diversos órgãos, para dis~
cutir e assentar providências relativas ao serviço, e comparecer às reuniões
para as quais fôr -convocado pelo !-J!inistro de Estado;
IX - opinar em todos os assuntos relativos às atividades da repartição,
dependentes de solução de autoridades superiores, e resolver os demais, ouvidos os órgãos que compõem o S. F.;
X - organizar, con"forme as necessidades do servico, turmas de trabalh')
com horário especial, respeitado o número de horas sem;nais estabelecido para
o Serviço Público Civ,il;
XI ~ determinar ou autorizar a execucão de serviéo externo;
XII --admitir ou dispensar, na forma~ da legislaçio em vigor, o pessoai
extranumerário;
XIII - designar e di~pensar os ocupantes de fUnção gratificada de c~efia,
bem com·o os respectiVos substitutos ev~mtuais;
XIV .:________ designar e dispensar seu Secretário;
XV movimentar, 'dentre 1da lotação estabelecida, o pessoal lotado
no S. F.;
XVI - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
dii-etamente subordinados;
XVII - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe fôr
diretamente subordinado e aprovar a dos demais servidores·;
XVIII - elogiar e aplictu: penas disciplinares aos servidores do S. F.,
inclusive a de suspensão até 30 dias (trinta), propondo ao Iviinistro de Esü
tado as penalidades que excei:terem de sua alçada;
XIX - determinar a instauração de processo administrativo;
XX - antecipar ou prorrogar o :Período normal de .trabalho.
Art. 14.

~o Diretor do ].B. incumbe:

I - coordenar, orientar e dirigir as atividades do J .B.;
I! ..:..... despachar pessoalmente com o Diretor do S. F.;
III ~ baixar instruç.õés para execução dos serviços;
IV - submeter anualmente ao -Diretor do S. F. o programa de traba-lho do J.B.;
V - apresentar anualmente ao Diretor do S. F. relatório das atividades
do J.B.;
VI - convocar e presidir reuniões de chefes de serviços do J. B. c cctn·•
parecer às reuniões para as _quais seja convocado pelo Diretor do S. F.;
VII- propor ao Diretor do S.F. medidas convenientes .à boa execução
dos tfabalhos;
VIII indicar ao Diretor do S. F. os funcionários que devam exercer
função gratificada de chefia, bem como os seus substitutos eventuais;
IX - distribuir e redistribuir o pessoal lot~:>.do no J. B.;
X - eXpedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem diretamente subor_dinados;
XI - organizar e a1terç-,-r a esc2.la de férias do pes3oal que lhe fôr dire,tamente suboi·dino.·do e aprovnr a dos demais servidores;
XII - aplica;_· pe'nas discipli.nares, inclusive a de suspensão a:t€ 15 di~s,
aos seus subordiaados, e prepor a.c Diretor do S. F. a a-plicação de pena1ids.-de
q~r8 escape ?! sll<i• alçada,

'682

A'rOS D'ü PODER EXECl)''flVO

Art. 15. Aos Chefes de Seção do' S. F. e do ,J. B. incumbe dirigir ~
fiscalizar os tr~balhos das respectivas Seções, "devendo para tanto:
I - Distribuir o:> trabalhos aos servidores, orientar a execucão e manter
coordenação entre os e1emE;ntos componentes dá. Seção, dete~minando 2:S
normas e métodos de traba·lho que se fizerem aconselháveis;
li velar pela disciplina
manutenção do silêncio nas salbs de trabalho;
III - aplicar as penaos de advertência e repreensão,_ propondo ao Diretor
à penalidade q~e exceder de sua alçsxia;
IV organizar e submeter à aprovação do Diretor a escãlla de férias

e

-do pessoal da Seção;
V apresentar mensalmente, ao Diretor, um boletim dos trabalhos realizados e cmualmente um relatório dos trabalhos realizados, em andamento ou
_planejados .
Art. 16. Ao Superintendente Compete:
I - orientar, coordenar e fiscalizar os serviç'6s da S.J.;
superintender e fiscalizar todos os trabalhos paisagísticos, de con~
servação e de oficinéi! executados na área do J. B.;
III - atender e orient.S.•r professores e turmas de alunos que desejarem
utilizar-se da·s coleções vivas do J. B. para fins didáticos;
IV - Organiz-ar e submeter à aprovação do Diretor 21 escala de férias do
pesso:õ1l d2. S .J.;
V ápresentar mensalmente ao Diretor do J. B. um boletim dos trabalhos reHlizados.

li -

Art. 17. Aos admiillstrOOores de Parques ou Hortos incumbe:
I orientar, coordenar e fiscalizm os traba-lhos a cargo do Parque ou
Horto respectivo;
II submeter à apreciação do Diretor do S, F., por intermédio da
Seção respectiva, a robela de pessoal necessário- à realização dos trabalhos;
III' &presentar mensalmente à Seção res.pectiva um boletim dos trabalhos realizados.
Art. 18. Ao Secretário incumbe:
I atender às pessoas que procurarem o Diretor,. encaminhando-21s ou
dando conh&eimento a êste do assunto a tratar;
II representa'I" o Diretor, quando para isto fôr design~<do;
III -- redigir a correspondência pessoal do Diretor.
Art. 19. · Aos servidores que não tenham atribuições especificadas nest~
Regimento, cumpre executar os trabalhos de que foram i!lcumbidos pelos
seus superiores imedi::;.•tos.

CAPÍTULO V
DA LOTAÇÃO

Art. 20. O S. F. terá a lotação que fôr estabel~dda• em decreto.
P<>rágrafo único. Além dos funcionários constantes da sua lot.,.ção, o
S. F. poderá ter pes-soal 'eXtranu_merário.
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CAPÍTULO VI
DO IiORARW

.Art. 21. O horário normal do S.F. será fixado pe1o Dii-etor, respeitado
o número de horas semsonais cu mensais esi:abelecido para o Serviço Pú.blico Civil.
Parágrafo único. Os trabalhos de campo serão no mínimo de 8 hora~
diárias.
Art. 22. O Dhetor do S.F. e o do J.B. não estão sujeitos a ponto,
devendo, porém, observar o horário fixado.
CAPÍTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Ait. 23. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impe.dirne<>tos eventua-is até 30 dia's:

O Diretor do S.F. pelo Diretor do J.B. ou por um Chefe de
I Seção do S. F., confonne designação feit~ pelo Ministro áe Estado, mediante
indicaç.ê.o do Diretor do S. F.;
H - O Diretor ·do J. B., por um Chefe de Seção designado pelo Ministro
de Estndo, mediante indicação do Diretor do S. F.; ·
HI - os Chefes de Seção do S. F. e do J. B., o da Biblioteca, o Sv.p3rintendente e os Administradores de Pa1·ques e Hortos, por servidores designados pelo Diretor do S. F., devendo haver indic~ção do Diretor do J. B.
quando se tratar de Seção dêste órgão.
P.arágt·afo único. Haverá sempre servidores desigm.-dos previamente
para as subst-ituições de qu_e trata o presente artigo.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24. Medü:mte "!nst·ruções de
Seções poderão desdobrar-se em turmas.

Serviço" do 1·espectivo Chefe, as

Art. 25. Nenhu;n servidor do S. F. poderá fazer publicações ou dar
t>ntrevistas sôbre ~ssuntos que se relacionem com a organização e as atividaães do S.F ., sem Glutorização escrita do Diretor.
Art. 25: O Diretc·r do S.F., o Diretor do J.B. e os Administradores
residirão obr.igatOriamente nas sedes dos serviços respectivos.
Art. 27. O S.F. deve1·á manter-se em contato permanente com entids•des p6blicas e ,particul~res que exerçam atividades afins ao setor florestal,
sempre que êsse contato venha contribuir para o me!hor desempenho de
sUBs atribuições.
Art. 28. Cada Órgão do S. F. fornecerá, dentro de suz•s atribuições, ao
Serviço de Documentação, sob a forma de artigos, tópicos e notí.cias, os
elementos necessários à divulgação das fina!idades do S. F. e dos trabalhos
que êste realizz.•r, procurando, assim, despertar, no país, o .intéêsse geral pelos
assuntos florestais e fazer chegar ao púbHl::o informações atualizadS"s sôbre a
legislação relative~ à utiliZação e conservação das florestas.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de· 1944.

Apolonio S:.lles.
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,DECRETO N.O 16.678 -- DE 29 DE SETEMBRO DE 1944
Suprime cargos extintos
O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o al'~
tigo ~4, .. letra "a", da Constituição e nos tênnos do art. 1.0 , alínea "n", do
Decreto~lei n, 0 3.195, de 14 de ·abril de 1941, decreta:
Art. 1. ° Ficam suprimidos dois ( 2) car-gos da classe H da c8.rreira de
Iviédico Clínico, do Quadro Suplementar- do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, vagos em v:irtude das prom_oções de Luiz de Sousa Aguiar e
Hérmínio Ouropretano Sardinha, devendo a dotação
corre5pondente sel'
levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo l\1i~
nistério.
Art. 2.0 Revogam~s2 as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro' de 1944, 123.0 da -Jndependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre ·Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.679 -

DE

29

DE SETEMBRO DE

1944

Suprime car;Jos extintos
O Pre-sidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra_ "a", da Constituição e nos têrmos. do art. 1.0 , alínea ''n", do
Decreto·lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos oito ( 8) cargos da classe I da carreira de
Médico Clínico, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócio:oo
Interiores, vagos em virtude das transferências de Carlos de Castro Cunha,
Dirceu Correia de Meneses, João Celso Uchôa Cavalcante, João Coelho de
Sousa, José da Costa. Moreira e Meton de Alencar Neto, pàra outra carreira,
de Argemiro Orlando Doto, para o Ministério da Viação e Obras Púb1lcas c
de Haroldo de Freitas para o !Viinistério da Educação e Saúde, devendo a
dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do , mesmo Ministério .
Art. z.o Revoga':TI·Se as disposições em ·contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.c'
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 16.680 -

DE

29 DE SETEMBRO DE 1944

Revoga o Decreto r.. 0 15.547, de 11

DE

maio de 1944

O Presidente dá República,' usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da ConE>tituição, decreta:
Art. 1.° Fic2 revogado o Decreto n. 0 15.54-7, de 11 de maio de 1944,
que autorlzcu a fi:i·ma Samuel Domisar & Comp., estabel~-cida na Capital
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Federal,. a comprar pedras przdosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466,
4 de junho de 1938.

ÔB

Art. 2.0 Este decreto entrará em vigor na data de sua pub1icaç2.o.
Art. 3.0 Revogam.:se as disposições em contrário.

:Rio de Joneii:o, 29·.de setembm de 1944, 123.0 da !ndependêri.cia e 56.1}
da República.
GETULIO 1 VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 16.681

-DE

29

DE SETEMBRO DE

1944

Aut-odza o cidadão brasileito Diamantino Ant9nio Ce1·utti a compra.r pedras
preciosas.

Niio foi public<.>.do ainda no DiáriO Oficial por falta de pagamentc.

DECRETO N. 0 16.582 -

DE 29 DE SETEMBRO DE 1944

Aeto::iza o cidadão brasileiro Tv!anuel Dioz e Silva a comprar pedi:as preciosas.

Nãa foi public.s.do ainda no Diário Oíicial por 'falta de Pagamento.

DECRETO N. 0 16. 683 -

DE

29 DE SETEMB!"ZO DE 1944

AproviJ o Regimento da Comissão de·

PümejE~mento

Econômico

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Ccnstituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regimento da ComiSsão do Planejamento Eco~
n&m.ico (C. P. E. ) , 'assinado pelo Secretário Geral à o Conselho de Segurança
Nacional e que '<"!campanha o presente Decreto.

A-.:t. 2.0 • Êste Decreto entrará em vi.gor na data de, sua publicação, rzvog<.>.d8.s as disposições em contrário.
Rio. de J anei:.-o, 29 de setembro õe 1944, 123.0 da IndependênciB e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Som:a Costa.
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REGIMENTO !lA GOM!SSAO DE PLANEJAfi!ENTO ECONôlillCO
CAPÍTULO

I

DA FINALIDP._DE

Art. 1.0 O Planejamento Econômico Brasileiro asser1toa·á na conjugação
de esforços entre o Estado ·e pmticulare~, cabendo ao Estado criar e manter
a ambiência indispensável a.o surto e à expansão da iniciativa particular, com~
olementando-a onde esta se mostrm- deficierite.
§ 1.0 O Planejamento Econômico Bradleiro deverá ori.entar o aproveitamento dos fatores de proàuç5_o recursos naturais, mão-de-obra, capital ~
capacidade técnica no sentido da maior eficiência da proàução n:=:.cional e
d·a melho.ria do Padrão de vida do povo brasileiro.
~ 2. 0
O Plnnejamento Econômico, além dos problemas referentes à agricultura, à indústri&, ao comércio interior e exterior, abrangerá os transportes,
a ~1oeda, o c1·édito e a tributação, procurando estimular e amparar a iniciativ~
e o e-sfô:rço da ec·onomia particular.
Art. 2.0 Exa~inadas as atuais condições econômicas do país, procederse-á ao estudo das medidas necessárias à correção das suas deficiências e.
desajustamentos verificados, tendo em vista. principalmente, o equilíbrio entr-:!;
a produção destinada ao consumo e a ·produção para os investimentos.
Art. 3.0 No exame de projetos que importem em novos inveStimentos.
dever-se-á ter em consideração a estimativa do custo de produção, a capacidade de consur.10 dos merc&dos nacionais e as possibilidades de e!l::portação.
de modo a assegurar à eConomia nc:.cional as vantagens decorrentes do empreendimento.
CAPÍTULO H
DAS A'I'RIBUIÇÓES

ATt. 4.

0

Incurnbe à Comissão de Pl&nejamento Econômico (C. P. E.) :

pmceder a inquéritos sôbre as cÓndições das principais atividades
I econômicas do país, a fim de coligir- os elementos necessários à orientação de
seu p1·ogresso e desenvolvimento.
li - elaborar planos gerais ou espec!ais sôbre a utilização e desenvolvimento progressivo dos recursos , econômicos do país.
III - ceritrali.zar e courdenar os planos e projetos referentes à economia
~nacional, elaborados por quaisquer Órgãos, comissões e conselhos públicos,
federais, estaduais ou municipais.
IV - estudar as sugestões e projetos enviados por quaisquet· entidades
particulares ou pessoas idôneas.
V opinar sôbre todos os projetos d.e lei relacionados com a matéria
econômica, de sorte a estabelecer a necessária harmonia e coerência com os
planos aprovados.
VI promover a revisão da legislação referente à economia nacional,
propondo as alterações julgadas necessárias à execução dos Planos. gerais ou
espec!.ais aprovados.
VII - acompanhar a execução dos planos aprovados, propondo as medidas que se fizerem precisas.
VIII examinar, e emitir parecer a respeito das questões, assuntos e
projetos que lhe forem encaminhados pélo Presidente da República.
IX - convidar, quando necessário, representantes dos Estados ou Territórios Federais, bem como de órgãos públicos, ou de classes e entidades particulares e outros interessados no assunto em curso, para participarem dos trabalhos da Comissão.
,
X -____ publicar, e permitir amplo exame das questões, anteprojetos .e projetos de interêsse nacional, excetuados os q!le possam interessar à segurança
e à defesa nacional.
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CAPíTULO
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III

DP.. ORGANIZAÇÃO

Art. 5.0 A Comissão de Planejamento Econômico, constituída de núme·
r o ilimitado de membros) funciona;~ sob _a presidência do Secretário Geral'
do Conselho de Segurança Nacional e tciá a seguinte composição:
a) Conselho Deliberativo

b) Secretaria Executiva
c) Seções Especiais.

§ 1. 0 Os membros da Comissão, qunndo em reunião, constitUirão o seu
Conselho Deliberativo.
§ 2.0 As Seções Especiais compreenderão os Setores Assuntos Gerais
e Assuntos Iv:íilitares, e serão compostas pelos membros efetivos da C. P. E.,
cu d€ outros técnicos temporários requisitadcs pelo Secretário Gerd do Con··
selho de Segur:mça Nacional.

CAPíTULO

IV

-DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. ·6.0

•

Compete aos membros da Comissão:

I comparecer às reuniões, participand~ dos trabalhos da Comissão.
H - ·fazer _parte das Comissões para que forem designados, e funcionar
como presidentes das Seções Especiais que venham a ser constituídas deelementos e~:tranhos à ComisSão.
III - relat2r a metéria das Seções Especiais a que presidam, ou as que
lhes forem distribuídaS pelo Presidente da. Comissão.
IV pedir vista de :<elatódos, pareceres e estudos referentes às a.tividades da Comissão, apresentv.ndo seus trabalhos dentro dos prs.zos que lhes~
ferem concedidos.

Art.' 7.0 Os m.emb;:os da C.P.E. reunir-se-ão, em CoP..selho Deliberativ::>, uma vez por semana, em sessão ordinária, e em sessão extraordinária,
quando convocados.
Parágrafo único. O não comparecimento de qualqUer dos membros a·
cinco sessões consectiti.vas ou a quinze sessões não seriadas em um trimestre,
sem ju!>to motivo, importará em renUncia à qualidade de membro da Comissão.
Art. 8.0 As deliberações da Comissão se:.·ão tentadas por maioria abso·
luta de votos cio~ membros presentes em cada sessão, podendo reunir-se e-.
dc::libernr com qualc!uer n{;me:ro, cabendo z.o Presidente ·o voto de qu81idade.

CAPÍTULO V
00 PRESIDENTE DA COMISSÃO

Art. 9.°

Compete ao Presidente:

I ~ rep1·esentar a Comissã.n junto aos órgãos oficiais e entidades pú ·
blicas e particulares;
II - presidir as reuniões da Comissão;
IH convocar sessões extraordinárias;
IV c:ria:r Seções Espedais para o estudo de assu:u.tos gerais ou es·
pedais, civis ou militares;
V - designar os membros das comissões das SeÇÕes Especiais, podendo·
realizc;.:r contratos com técnicos ou com instituições nacionais ou estrangeiraSpara a' promoção de estudos, projetos e serviços necessários aos trabalhos d8,
Comissão.
'
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VI' C0!1tratar pes'3o!Oll e reql!isitar funcionários· e técnicos julgados
necessários às atividades da Comissão;
VII autorizar despesas e aprovar as contas;
VIII examinar o relatório do Secretário-Executivo sôbre os progra~
mas de trabalhes e execucão dos mesmos;
IX, encaminhar tr~imestralmente ao Presidente da República o relatório das atividades da Comissão.
Art. 10. O substituto do Presidente da C.P. E., em seus impedimentos, será designado pelo Presidente da RePública.

CAPjTULO VI
DO SECl~ETÁRiO-EXECU':'IVO

Art .. 11. O Secretário-Executivo da Comissão será um de seus membros, expressamente nomeado pelo Presidente da República.
Parágrafo único. O Secretário-Executivo será substituído em seus impedimentos pelo membro da C.P. E. que fôr designado pelo Presidente d3.
República.
Art. 12

Compete ao Secretár.ío-Executívo:

I promovei· a execução do programa geial de .s.tividades da Comissão;
II orientar e fiscaliza,-' os trabalhos da S-ecretarja;
III pôr em andamento os processos distribuídos aos membros da
C.P. E. e que tenham ultmpassado os prazos concedidos.
CAPÍTULO/ VII
DA

SECRETARIA

Art. 13. A C.P. E. t"er'á uma Secretaria, diretamente subordinada ao
Secretário-Executivo.
Art. 14. S~o atribuições da Secretaria:

I - processar os assuntos que devam ser levados ao exame da Comissão
de Pl8.nejamento ~ Seções Especiais;
_li --, pratic:::1r todos qs atos mdinários de administração dos serviços
da 'Secretaria;
III - organizar e manter o fichário dos documentos;
IV elaborar dados estatísticos de interêsse para as atividades da
Comissão;
V promover a guarda e classificação de livros, revistas e demais publicações, que constituirão uma biblioteca especializada para consulta dos
membros da Comissão;
VI -· proceder aos estudos e pe~quisas que lhe forem determinados pelo
Secretário-Executivo_
Art. 15. A Secretnria será dirigida; por um Assistente-Técnico, de no~
meação do Pr~siclente da C. P .E. e indicação do Secretário-Executivo.
Art. 16- Compe"!:e ao Assistente-Técnico:
I mganizS.r e dirigir os trabalhos da Secretaris.;
II apresentar._ relatório das ~-.tividades da Secretaria ao Secretário~
Executivo da Comissão de Planejamento.
Art. 17. Ü' Assistente-Técnico terá para auxiliá~lo os funcicnáoios e
técnicos que forem necessários, e à medida do desenvolvimento doS serviços.
Art. 18. Deritro de trinta dias da publicação dêste, o Assistente~Técnico
deverá submeter à aprovação do Secretário~E-:;::ecu'dyo o projeto de regi·
mento interno da Secretaria.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de: 1944. -

General Fhmo Freire do

Nascimento, Secretário Geral do Conselho de Segurança

Naciot~al.
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DE

689

29 DE SETEMBRO DE 1944

Apmva o Regimento do Serviço de Docu.mcnta.ção do Ministério
da A;Jricultttra

O Presidente da ..Repúbll:;a, u>:audo da atribuição que lhe confere o artigo 74, lstrH a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica a9rovado o R.egim2nto do Serviço de Documentação do
Ministério s{a Agricultura que, asúnado pelo respectivo Ministro de Estado,
com este baixa:
Art:. 2.0 Ê~te Decreto entr2rá em vigor na dS:ta de· sua publicaçi.ío, revogadas as disposições 0m contrário.
Rio de Janeim, 29 d:o: 8etembro de 1944, 123.0 da Independência e 56."
da República .
GETULIO VARGAS.

Apo!onio Sa.Iles.
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CAPíTULO

I

Art. 1.0 O Sêrvlça de Dccmr::.sntação do Ministério da Agricultura
(S. D. A. ) , d:in.)Ü:l<ie~te :n•bor.j.in.o.clo <to Jt,f.i.nistro de Estado, tem por finalicl.adg 8 coleta, r,:.lard8., coorêenaç2o e d.i.·nilg:;;.ção de obre.s, publicações, textos,
relatórios, d<.dos estatísticos e de8critivcs e outros ~lementos referentes às
ativida.des do Mir;is~édo, e ~~ produç8o ~nimal, veg&tal e mineral, em geral,
bem como a e::::ecuç~a' cle c:~:Pnsiçõas e trabalhos cinematográficos relativos ~
Eção do fi/Iinisté":"io e a as.:;-:.mtos '0\gríco!as.
CAPÍTULO

II

DA 'ORGAN!ZAÇ.ÍÍ.O

Art. 2.0

O S.D.A. COJ!1pÕe-se de:

Seção cle Docureent2ção (S. D. )';
So;ão de Informações (S. I. ) ;
Seção. de Public<::ções (S.P.);
Biblioteca (B.) e
Gabinete de Cinematografia ( G. C. ) .

Art. 3.0 ./!.s seções, a Biblioteca e o Gabin0te ·de Cinematografia funcionarão perfeitamente a>ticubdos, e::.n regime de mútua colaboração, sob a
orienh"!ç:âo do Diretor do SerViço.
Art. 4.0
públicos.

O Diretor terá um secretário, escolhido dentre funcionários

Col. de Leis -

Vol. VI
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CAPíTULO
DA

Ar,t. 5.0

III

COMPETÊNCIA

À S.D. cmpete:

I - coligir, ordenar, classificar, guardar e conservar documento,s, textos
e dados estatísticos e descritivos referentes às atividades do Ministério e 3
produção animal, vegetal e mineral, em geral;
II - elaborar ·o relatório. do Ministro, de acôrdo com as instruções que
dêste receber.
Art. 6.0

À S. I. compete:

I - prestar ao público informações, esclarecimentos e instruções sábre
.as atividades do Ministério e a produção animal, mineral e vegetal, em gei.al,
.articulando~se, para isso, coni os Órgãos próprios do Ministério;
II - realizar, em cooperação com os órgãos do Ministério, campanhars
-publicitárias no sentido de incrementar e aperfeiçoar as atividades da pro·dução animal, v~getal e mineral;
III - divulgar matéria informativa e noticiosa que contribua para maior
difusão de conhecimentos sôbre as atividades do Ministério e a produção animal, vegetal e mineral, em geral;
IV - fornecer ao D .I. P. os elementos de que êste necessitar para o
desempenho de suas atribuiçÕes, bem Como encaminhar ao mesmo o noticiário das atividades do Ministério, cuja diVulgação seja de interêsse;
V - realizar exposições sôbre assuntos agrícolas e as atividades do Mi~
nistério.
Aft. 7.0

À S.P. compete:

I - editar obras e folhetos sôbre assuntos . agrícolas consider8dos de int:erêsse público;
'
II traduzir e editar publicações estrangeiras que sejam julgadas d~
interêsse;
IH - editar os folhetos e periódicos elabOi·ados pelas repartições do Mi~
nistério;
IV - elaborar e editar publicações sôbre as atividades do Ministério ~
a produção animal, vegetal e mineral, em geral;
V - promover a reedição. atualizada dos trabalhos esgotados, de acôrdo
com o interêsse manifestado pelo público;
·
VI - adquirir publicações sôbre assuntos agrícolas cuja publicidade inte~
teresse ao Ministério, e efetuar ou promover a sua distribuição.
VII - efetuar ou promover a distribuição de publicações editadas pelo
Ministério.
Art. -8.0

À B. compete:

I adquirir, registrar, classificar, catalogar, guardar, conservar e per~
mutalf obras de interêsse pani o Ministério;
li organizar e manter em dia os catálogos para uso do público e os
catálogos auxiliares necessários aos seus serviçOs;
III - franquear as "salas de leitura e as estantes "de livros e revistas às
pessoas interessadas, desde qUe não perturbem a boa ordem da Biblioteca;
IV - promover, por prazo determinado, o empréstimo de publicações,
de acôrdo com as instruções do Diretor;
V -:- orientar o leitor no uso da Biblioteca e auxiliá~Io nas pesquisas
bibliográficas;
VI - cooperar com as demais bibliotecas do Serviço Público Federal;
VII - promover o conhecimento, pelo público, do que se contém na
Biblioteca; e
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VIII - organizar e distribuir listas bibliográficas sôbre assuntos agrícolaS.
Parágr;;tfo único. A B. orientará a organização das bibliotecas necessári.a.s
aos demais Órgãos do Iv!inistério situados no Distrito Federal, para elas efetuando a aquisição, classificação e catalogação das publicações.
Art. 9.0

Ao G.C. compete:

I confeccionar filmes e fotografias instrutivos sôbre assuntos ae:r1colas e indústrias rurais;
II - fazer os registros cinematográfico e fotográfico dos aspectos e fato(O
:relacionados com as atividades do Ministério;
III coligir, organizar, guardar e conservBr filmes sôbre assuntos referentes às atividades do Ministério; e
IV - distribuir e promover a venda dos filmes de sua confecção.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 10.

Ao Diretor incumbe:

I - orientar e coordenar as ativids.des do Serviço;
II - despachar, pessoalmente, com o Ministro de Estado;
III baixar pOrtarias, instruções e ordens de serviço;
IV comunicar-se, diretamente, sempre que o interêsse do serviço o
exigir, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de Estado, caso em que deverá fazê-lo por intermédio do Ministro dà Agricultura;
V - sUbmeter, anualmente, ao Ministro de Estado, o plano de trabalho
do Serviço;
VI - apresentar, anualmente, ao Ministro de Estado, relatório sôbre as
atividades do Serviço;
VII propor ao Ministro de Estado as providências necessárias ao
eperfeiçoamento do Serviço;
VIII - reunir, periOdicamente, os chefes dos diversos órgãos para discutir, e assentar providências relativas ao serviço e comparecer às reuniões
para as queis seja convocado pelo Ministro de Estado;
, IX - opinar em todos os s•ssuntos relativos às atividades da repartição,
dependentes de solução de autoridades superiores, e reso.Jver os Qemais,
ouvido sos órgãos que compõem o Serviço;
X organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial;
XI - determinar ou autorizar a e}:ecução de serviço externo;
XII admitir e dispensar, na forma da legislação, o pessoal extranumerário;
XIII designar e dispensar os ocupantes de funções gratificadas· e
seus substitutos eventuais;
XIV - movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pessoal
lotado;
.
XV - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
diretamente subordinados;
XVI orgsmizar e alterar a escala de férias do~ pessoal que lhe fôr\
diretamente subordinado e aprovar a dos demais servidores;
XVII elogiar e aplicar· penas. disciplinares, inclusive a de suspensão
até 30 dias, aos servidores lotados no Serviço e propor ao Ministro de Estado
a aplicação de penalidades que excede!- de sua alçada;
XVIII determinar a instauração de processo administrativo;
XIX antecipar, ou prorrogar, o período normal de trabalho; e
XX - aplicar as ·dotações destinadas, à aquisição de obraa ti publicações,
revistas e' jornais~ científicos, obServadas as disposições legais.
1
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Art. 11. Aos Chefes de Seção, da Biblioteca e do Gabinete de Cinematografia, incumbe:
I - dirigir e fiscalizar os trabalhos do respectivo setor;
II distribuir os trabalhos _ao pessoal que lhes fôr subordi~ado;
III orientar a execução dos trabalhos e inanter a coordenação entre
os elementos componentes do respectivo setor, determinando as normas e métodos que se fizeret:n ·acon~elháveis;
IV - despachar, pessoalmente, com o Diretor do Serviço;
V ~ apresentar, mensalm_ente, ao Diretor, '4ffi boletim dos trabalhos do
reE'pectivo setor, e, anualmente, wn rels.•tório dos trabalhos realizados, em andamento e planejados;
VI - propor ·ao Diretor, medidas convenientes à boa execução dos tra.:ba,lhos;
'
VII responder às consultas que lhes forem feitss por intermédio do
Diretor, sôbre assuntos que se relncionem com as suas <;tribuições;
VIII distribuir- o pessDal, de acúrdo com a conveniência do serviço;
IX - expedir boletins de merecimçnto dos funcionários que lhe forem
direta.mente subotàinados;
X - ~xganizar e submeter à 2provação do Diretor a escala de. féri2..s do
pessoal que· lhes fô:r subordinado, bem como as alterações subseqüentes;
XI aplicar penas disciplinares, inclusive a de Suspensão até 15 dias)
aos seus subordinados, e propor ao Diretor a aplicação de pena.lidade que
eocape à sua alçada; e
XII veisr pela disciplina e manutenção do sri.lêncio nos recintos de
trabalho.

Art. 12. Ao Secretário incumbe:
I - atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o Diretor, encaminhando-as ou dando a êste conhecimento do assunto a tratar;
H - represent<;x o Diretor, qUando para i•.-:to fôr designado; e
III - redigir a conespondência pessoal do Diretor.
Art. 13. Aos demais servidores, sem funções especificadas neste regimento, incumbe exer:utar os trabalhos que lhes ·forem determinados pelos seus
superiores imediatos.
CAPÍTULO V
DA LOTAÇÃO
~rt. 14. O Serviço terá a 1otaç5à a;.:>:rovzdo. em decreto.

Parágrafo ·Único. Além dos fun-:ioni5.rios const~ntes da lotação, o Serviço
poderá ter pessoal e""'tranumerário .

CAPÍTULO VI
DO HOP.ÁRIO

Art. 15. O horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor, respeitado o número de horas semanais ou mensz...is estabelecido para o Serviço
Público Civil.

Art. 16. O Diretor não fica sujeito a ponto, devendo, pat·ém, observ!'lr
o horário fixado.
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CAPíTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 17. Serão substi~dos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:

I - o Diretor, por um dos chefes de Seção ou pelo Chefe da Biblioteca,
de sua indicação e designado pelo Ministro de Estado;
II - os Chefes de Seção, da Biblioteca e do. Gabinete -de Cin<mllltO··
grafia, por servidores designados pelo Diretor, mediante indicação do respectivo chefe.
Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores previamente designados para
as substituições de q1,1e trata êste artigo.

CAPíTULO VI!I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1~. ·Mediante instruções "de serviço do respectivo chefe, as; Seções
Poderão desdob!"ar-se em turmas.
Art. 19. Nenhum servidor poderá fazer publicações e FOnferências ou
dar entrevistas sôbre assuntos que se relacionem com a organização e as atividades do Serviço, sem autorização escrita do Diretor.
Art. 20. PO,derá haver um se•vidor ou turma incu.mbido de promover
medidas preliminares necessárias à administraç~o do pessoal, matedal, orçamento e comunicações, funcionando articulado com o D .A, do Ministério,
e observando as normas e métodos de trabalho por êste prescritos.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944. -

Apolonio Sallelil.

APENSO
Figuram neste apenso:
1-

U-

os ·decretos qL!e, e;xpedidos em trimestres anteriores.
foram publicados depois. do segundo dia útil do terceiro
trimestre de 1944:

as 1reproduções e as retificações publicadas no terceiro
~ri mestre

de 1944, referentes a decretos expedidos em

trimeStres anteriores.
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1944
DECRETO N. 0 11.299 ,.....--

DE

13

DE JANEIRO !JE

1943

Dispõe :::ôhte: a cquipar:;:ção da Escola lr.dustrial Henrique Lsge

O Presiderite · da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têr-mos do art. 60 da lei orgânica do
ensino industrial, decreta:
Art. 1.0 É concedida cquipar~ção à Escola Profis::.:ional Henrique Lage,
mantida· e administrada pelo Estaáo do Rio de Janei:m, com sede em Ni-

terói.
Art. 2.0 O estabelecimento de er.sino industrial de aue bata o artigo
anterior passa a denominar-se Escola Industrial Henrique Lage.

Art. 3.0 A equiparação concedida p.zlo prGsente Dec:;eto é. limitada
aos seguintes cursos ci.e formação profissional:

1.

Ensino industrial básico:

1.
2.
3.
4.

S.
,6.

7.
8.
9.
10.
11.

Il.

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

de fundição.
de S3rralheria .
de caldeiraria.
de rnec.6.t::ica de máquinas.
de mecânica de precisão.
de mecânica de a-utomóveis.
de mecânica de aviação.
de máquinas e instalações elétriçss.
de apar.elhos elétricos e telecomunicações
de marcenaria.
de tipografia e encadernação.

Ensino de mestri&.:

1.
2.
3.
4.

S.
6.

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

de
de
de
de
de
de

mestria
mestria
mestria
mestria
mestria
mestria

de fundição.
de serralheria.
de caldeiraria.
de meéanica de máquinas.
de mecânica de precisão.
de mecânica de automóveis.
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7.
8.
9.
10.
11 .

Art. 4.0

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

de mestria' de mecânica de aviação.
de mestria de máquinas e instalações elétricas.
de mestria de aparelhos elétricos e. telecomunicações.
de mestria .de marcenaria.
de mestria de ti~ografia e encadernação,

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua .Publicação.

Rio de Janeiro, 13 de _janeiro de 1943, 122.0 da Independência e 55.•
da República,
GETULIO VARGAS

Gustavo Capanema,

DECRETO N. 0 11.312

DE

13 DE JANEIRO DE 1943

Dispõe sôbre a equiparação da' Escola Industrial Aw:elino Leal

O Presidente da República, usando da atribuição que lho'J confei-e o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 60 da lei orgânic~ do
ensino industrial, decreta:
Art. 1.0 É concedida equiparação à Escola Profissional Feminina Aurelino Leal, mantida e administrada pelo Estado do Rio de Janeiro, com
sede em Niterói.
Art. 2.0 O estabelecimentn de ensino industrial de que trata o artl.go
anterior passa a denominar-se Escola Industrial Aurelino Leal.

Art. 3.0 A equiparação concedi.da pelo Presente Decreto é limitada
aos seguintes cursos de formação profissional:
!I. Ensino Industrial básico:
1.

2.
II.

Curso de corte e costura.
Curso de chapéus1 flc.res: e o:-natos.

Ensino de mestria:

1.
2.
Art. 4.0

Curso de mestria de corte e costura.
CursO de mestria de chapéus, flores e ornatos.
ftsté Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro 1 13 de janeiro de 1943, 122.0 da Independência e SS.G'
da RePública.
GETULiO VARGAS.

Gustavo Capa.nema.

DECRETO N. 0 11.316

DE 13

DE

JANEIRO DE 1943

Dispõe sôbre a eqiiiparação da Escola Industrial ·Nilo Peçanha

O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 60 da lei orgânica do
ensino industrial, decreta:
Art. 1.0 E' concedida equiparação à Escola Profissional Nilo Peçanha.
mantida e ad:P-'linistrada pelo Estado do Rio de Janeiro, com sede ·na· cidade
de Campos.
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Art. 2.0 Q estabelecimento de ensino industrial de Que trata o artigo
anterior passa a denominar·se Escola Industrial Nilo Peçanha.
Art. 3.0 A equiparação concedida pelo presente Decreto, é limitada aoJ;
seguintes cUrsos de formação profissional:
I,

Ensino industrial básico:

1.
2•

11.

Curso de corte e costura.
Curso de chapéus, flores e tOmates.

Ensino de mestria:

1.

Curso de mestria de corte e costura.
Curso de mestria de chapéus, flores e ornatos.

2.
Art. 4.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1943, 122.0 da Independência e 55.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo· Capanema.

DECRETO

N.o

14, 704 -

DE

4

DE FEVEREIRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Carmen Rodrigues Lomba a pesquisar tantalita,
cassiterita e associados no município de São João dei Rei, do Estado
de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
ligo 74, letra a, da Constituição, e nos_ têrrnos do Decreto·lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Aiinas), decreta:.
Art. 1.° Fica autorizada a cid<1dã brasileira Carmen Rodrigues Lornbs
a pesquisar tantalita, cassiterita e associados numa área de quinhen:tos hectares
(500 ha), situada no lugar denominado Fazenda Cala Bc-::fJ, distrito de Naza:ré,
município de São J cão del Rei, do Estado de Minoos Gerais, área essa- delimitada por. um retângulo que tem um vértice a oitocentos metros (800 m), rumo
verdadeirO vinte grmis e qUarenta minutos sudeste (20° 40' SE) da confluência
do córrego Cala Boca no' ribeirão Engenho e cujos lados convergentes nesse
Tértice têm os' seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e qui~
'!lhentos metros (2.500 m), trinta. e alto graus e quinze minuto~ nordeste (38°
15' NE) e doi·s mil metros (2.000 m), cinqüenta e um gra<Us e quarenta e
einco minutos noroeste (51° 45' NVV).
Art, 2.0 Esta autorização é .outorgada nos têrmos estabelecidos no Cá·
digo de Minlli~.
Art. 3. 0 O título da autorizaçi'io de p-asquisa, que será urha via autêntica
dêste decreto, pagará ó' taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revog.:im.se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro· de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS .

.A.polonio Séllles,
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DECRETO N. -14·. 756-

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1944

Aprova-projeto e orçamento pata obras no pÔrfo.de Paranaguá, Estado do Paraná
O Presidente da Repúblic8., usando da a'cri.buição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta :
Artigo único.

Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância

de Cr$ 34.000,00 (trinta· e quatro mil cruzeiros), -que com êste baixam,

rubri~

cados pelo Dh-etor Geral do Deps.Ttamento Nadonal de. Portos, Rios e Canais,
para .a construção de m:1a canalete destinada a abrigar os cabos condutores de
energia elétrica, na faixa do cais de Pàranaguá, correndo as despesas à conta

de

c~pital

do pôrto de que é concessionário o Estado do Paraná.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1944, 123.0 da Independência e 56.<:>
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima·.

DECRETO N. 0 14.993- DE 9

DE i.\-l:ARÇO DE'

1944

Concede à. ,Fonte São Geraldo Limitada aui"orizaç5.o para funcionar como
empt·êsa de rr.ineração

O P1·esidente da República, uscmdo da atl"ibuição que ll~e co"nfere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos: têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 de janeiro de 194·0, (Códig? de Minas), decreta:
Art. 1.0 E' conCedida à Fonte São Geraldo Limitada, sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Fortaleza, do
Estado do Ceará, autorização para funcionar como erhprêsa de mineração de
acôrdo conl o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 do Decreto-lei n.0 l.985, d,e 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem. a vigorar
'sôbre o objeto da referida ·autorização.
Ar~. 2. 0
Revogam-se as disposições em. contrário.
Rio de Janeiro, 9 de mzrço de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETUL!O VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.010- DE 10 DE M..-\RÇO DE 1944

AutOriza a Hur.a. brasileira Exportadora Hennig, Limitada, a comprar
pedias preciosas
O Presidente da República, ·u~ando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a., da Cor:.stituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.O 466, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a firma brssileira Exportadora Hennig, Limite.da,
estabelecida em Santa Cruz, no Estado do Rio Grande do Sul, a comprar
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pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n.O -466, de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta 8.utorização uma via autêntica do 'presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor nà· data de sua publicação.
Art. 3.0 Revog~m-se as ,disposições em contrário.
Rio de J:meiro, 10 de março de 1944, 123.0 da Independência. e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0

15. 164

DE 29 DE MARÇO DE 1944

Concede reconhecit::J.ento, sob regime de bspeçif:.o ·permanente, ao curso ginasial
do Gini.sio Niode;:no, com sed~ em Belém, no Estado do PaE"á
O Presidente da República, us2ndo da atr~bui-.::ão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e r.os tÊ:rmcs do ~·rt. 72 da lei orgânica do
ensiP..o secundário, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reco;:;h.o:cimento, sob, regfme de inspeçi"io permantmte, ao cur~o ginasial do Ginásio Ivlode':no; com secle em Belém, :co Estado

cio Pará.
Art. 2. 0

Revogam-se as disposiçÕ.gs em contrário.

Rio' de Janeiro, 2P de março d"-' 194·4, 123.0 do. Indspendência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Gusü:vo Capanema.

DECRETO N. 0 '15. 205 -

DE

30 :::JE

MARÇO DE

1944

A-uto;:/zo. o ciCadiio brasileiro F!ar.::.i:úo de i-1.-raújo a pesquis~r q-;.uo.rtzo no muniCÍpio de Buenóp?lis, do Estado de I:iinas Geuds
O Presidente da República, us8.Ddo da atrib-:.Iição q'-!e lhe confGre o "rtigo 74, let!·B a, da Con:.tituiçâo, e nos têrmcs do Decreto-lei n. 0 1. 985, de ?.9
de js.nei.ro de 1940 (Código de Mba3), clecret2l:
Art. 1.° Fica autoriza:jlo o dcl.<::dão brasileiro Flamlnio de Aa.újo a -pcs·
quisar qua-rtzo em terrenos situados no locz..l denombado C&rca Nov2, na ,fazerida da riiiorada, l'lO distrito e raunidpio de Bucr!Ópolis, do Esta'G.'o de lVlin.s.-s
Gcrz:i~, nu.ma área de ce.ntb e cinco hecta>Gs ( 105 ha), del.imit2.da por urr' pr~lí
gono tendo um dos vértices si.tuado à distância de quatrocentos e onze metrós
e trü:.ta C8ntímetros (411,30 m), rumo m~·gnético cinqüenta graus e oitG minutos nQroeste (50° 8' NW) da confluênd.~.· dos córregos Sêco e Buriti r:lus Almeida:s e cujos lados, a p:o:~·tir do vértice consii'eê;::do, têm, sucess-bamen<e. os
seguintes comprimentm.: e rumos magnéticcs: duzentos e ci.nqiienta, metros
(250m), quarenta e cinco gra11S nordêste (45° NI!:); mil c quinhento:; metros
(1.500 ra), qtw_renta e ciP.cO graus noroeste (45° N.'N); mil e qJ.!inher,tos rr.etros (1.500 m),,qus•renta e cinco gr8"us sP:doeste (45° SW); Quinhento~ e qc:arenhl metros (540 m), quarenta e cir.co graws sudeste (45° SE); mil <iuzentos
e cinqüent<J. metros (1.250 m), qum_·8ní:o e cir;co graus n::>:roeste (45° ffiV); novecentos e sessenta mei.:rcs (960 rn), qtwrenta e cinco graus sudeste (45° SE).
Art. 2.0 Estf:• au.torizaç5.o é outorg<>.cla nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
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Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 1. 050,00), e
será trê.inscri.to no livro próprio da Divisão de Fomento da. Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogê.im-Se as disposições em contrádo.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1944, 123.0 · da
República.

Independênci~ é

56.C da

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 15.367 -

DE

13 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Agnelo Freitas a comprar pedrD.s preciosas
O PJ:esidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
mt. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.O 466, de 4
de junho de 1933, decreta:

Art, 1.° Fica autorizado o cids·dão brasileiro Agnelo Freitas, residente
em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei· n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via s..utêntics, do presente Decreto,
Art. 2.0 ÊS'te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Art, · 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1944, 123.0 da lndependêncie;, e 56.0 d"'
República.
GETULI~

v ARGAS.

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15, 397 -

DE

27

DE ABRIL DE

1944

Autoríztt o Gjnásio da Escola Normal Peixoto Gomide, com sede em ltapetininga, no Estado de São Paulo, a funcionar como colégio
O Presidente da República, usando da atdt,?uição que lhe confere o artigo 74, Jetra a, da Constituiç~.o, e nos têrmos c!a lei orgânica do ensino secundário e dq Decreto-lei n. 0 4.245, de 9 de abril àe 1942, decreta:
Art. 1,0 O Ginásio da Escola Normal PeiXoto Gomide, com sede ~m
Itapetininga, no Estado de São Paulo, fica autorizado a funcionar como co·
légio,
Art. 2.0 A deuóminação do estabelecimento de ensino secundário de que
trata o artigo anterior passará a- ser Colégio Estadual Peixoto Gomide.
Art. 3.0 A equiparação, que pelo presente Decreto é concedide ao Colegio Estadual Peixoto Gomide, considerar-se-á, quanto aos seus c_ursos clássico e
científico, sob regime de inspeção preliminar,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
·
GETULIO VARGAS,

Gustavo Càpanema.
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DECRETO N.0 15.420 -

DE 28 DE ABRIL DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro EpiHnio Duarte a comprar pedras preciosas
O Presidente da Repúbiica, usando ela atribuiç~Q que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e têndo em vista o Decreto-lei n.0 466, de 4
de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autoriz<>.do o cida·dão brasileiro .Epifâni; Duarte, residente
em Lageado, no Estado de Mato Gro~so, a ,comprar pedras preciosa:1 hos
têrmos ào Decreto-lei n'.o 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via 8-'utêntica· do presente Decreto.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art, 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da,
República.
GETULIO

VARGAS,

A. de Sousa Costa.

DECRETO N. 0 15.541 -

DE 10 PE MAIO DE 1944

Autoriza o cid'"'dão brasileiro Herzem Barreto de Oliveira Dias a pesquisar
mica e associados no município de ltambé, do Estado da Bahia

O P1·esi:dente da Repúbiica, usando da atribuição que lhe crmíerc o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Herzem Barreto de Oliveira Dias a pesquisar mica e associados numa á.-ea de cento e vinte e nove
hectares e setenta e cinco ares (129,75 ha), situada no lugar denominado
Boqueirão, distrito e munidpio de Itambé, Estado da Bahia, e delimitada
por um polígono irregular, tendo um dos seus vértices na confluência dos
córregos Sê co e José ] adnto, e os lados a partir do vértice cons1rle1"2.d.o, têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e v,inte metros ( 1. 000),
quarénta e nove graus quinze minutos nordeste ( 49°, 15' NE); mil metros
{1.000 m), cinqüenta graus sudeste
(50° SE); mil e duzentos metros
(1.200 m), quarenta graus sudoeste (40° SW); mil metros (1.000 m}, cinqüenta graus noroeste (50° N\V), duzentos e cinqüenta metros (250 m),
norte (N).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.6 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil e trezentos cruZeiros (Cr$ 1. 300,00)
e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura,
Art. 4, 0 Revogam-se as .disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 10 de maio de 1944, 123.0 da Independêênda e 56.0 da
República.
GETULIO

VARGAS,

_Apolorzio Salles.
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DECRETO N.0 15.574 -

DE

15 DE MAIO DE 1944 ·

Outorga a Ye.r:ede Yared concessão para o apmveitamento da energia hid!:áu~
lica de uma cachoeira, sit-u.ada no rio ]ange.da, distrito de Matos Costa,
mv.:nicí;fio do Pôrto União, Estado de Sarda Catarina
O Presidente da RepUblica, usando da atribuição que lhG confere o ar~
tigo 74, aline<.~ a, da Constituição, .e nos têrro.os do ·nrt. 150 do Código de
Águas (Decreto n. 0 24,643, de 10 de julho de 1934·), decreta":

Art. 1.0 É outo:rgada a Yarede Yared, respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, concessão para o aproveit2.mento de energia
hidráulka de uma cachoeira situada no rio Jangada, ne distrito de Nfato::;
Costa, !"n.unicípio de Pôrto União, Estado de Santa Catarina, até a potência
de .trezentos e setCnta e seis .(376) kw, correspondente à altw·a de QU8da
de doze (12) metros e à descarga de três mil e duzentos (3.200) lltros
por segundo.
P8rágrafo un~co. O aproveitamento destina-se à utilização de energia
mecânica para uso exclusivo do concessionário.
Art. 2.0 Sob pen;;:. de :fica·r de nenhum efeito o presente título, o con·
cessionário obriga~se a:
1

Rcgistrá~lo

na Divi:>ão à.e Águas, dentro do pra.zo ·de sessenta (60)
dias $.pÓs a sua publicação.
II - Apre:.;entar, em três vi&s, dentro do prazo de um ( 1) ano, contado da da~a do registro dêste De~reto, na Divisão de Águas:
I -

a) dados sôbre o re.gi.me do curso dágua a aproveitar, principalmente os
relativos à descarga de es~i<'.gem e à de cheia bem como à variação do nível
d'água a montante e a jusante da fonte de energia a ser aproveitada;
b) planta, em escala razoável, da área onde se fará o aproveitamento
da energia, abrangendo a pa;:te atingida pelo remanso da "bc..rragem e p.~rfil
do rio a mont<?...?J.te e a jusante do local dó aproveitamento;
c) método de cálculo da barra.gem, projeto, épura e justific:::.ção do tipo
adotado, dados geológicos relativos ao terreno em que se::-á construída a ba::~
ragçnl., cálculo e dimensiona:merito das comportas, aduías, tomada d'água e
can21 de derivação, seções lo11gitudinais e transven:nis; mçat"!2ento; dispodçúes qw.:; as<::egurem a cor:.servação e a livre circulação dos peixes;
d) conduto forçs-.c1o: cálculà e justific~.::;ão do "tipo adotado, planta e
perfil com tôdas. a.s indicações necessárias e Observ&~1cia das escalas seguilltes: para as pl::mta~, um por Ó!Zimtos (1/200), para os pedís, hodzontd,
um por duzentos (1/200) e vertical um por cem (1/100), cálculo e desenho do assentamentQ e fixação dos blocos de ancoragem, ·orçamento;
e) edifício da usina: cálculo, projeto e orçam.r.mto; turbina: justific;:.:çâo
do tipo adotado, seu n:ndimonto em cargas diferentes, em múltiplos d3 1/4
ou 1/8 até plena carga, indicacão da velocidade característica de emba1a!!eni
ou dispf.lro, sentido de rotaçãO~ e indicação da velocidade com 25, .50 e ~1 00
po:r cento de carga, ca.ri;:cteristi.cas de :;eu regulador e aparelhos de mecEçãa:
desenho da turbi.r:a e d~s~riminação do· tempa de fechamento, canal de fuga,
etc;. orçmnentos respectivos;
, f) memorial justificativo, incluindo o orçamento global e detalhado de
tôdas as p'artes do projeto.
I!I - Assinar. o cor. trato dísdpiinar da concessão dentro do pr:;;zo de ses~
senta (60) dias, contados da cla.ta em que fôr publicada 2 cipr:Jvação àa ;es
pectiva minuta pelo Ministro dn Agricultura.
IV ç--- Apresentar o mesmo contrato à Divisãg de Águas, para os. fins dt::
registro, até sessen.ta (60) dias depois. de registrado no Tribunal de Contas.
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V - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica que
:forem determinadas pela DivisE.o de Águas, ·
Parágrafo único. Os prazos, a que se refere êste p.rtigo, poderão ser pro;:rogados por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas dv
Departamento Nacional da Produção l\1ineral.
G
Art. 3. 0 A m:inuta do contrato disciplinar desta concessão será prepa<a:ia
pela Divisão de Águ3s e subrpetida à aprovação do !I{Iinistro da Agricultura.
Art. 4.0 O concessionário fica obrigado a construir e manter. nas pro·
ximidades do 1cca1 do aproveitamento, onde e desde quando fôr determinado
pela Divisão de Águ.8s, as instalações necesst<rias a observações 1inirnétricas ~:
medições de 'descarga ·do curso dágua que vsi utiEzar e a realiz'ar as obserJações de a'côrdo com as i.nstTuções da mesms DiVisS.o.
Art 5. 0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
contados da data do :registro do respectivo contrato na Divisão de Águas.
Art. 6.° Findo o prazo de concessão, tôda a propried:o~de ,Jo concessionario ·que, no momento, existir em função exclusiva e permanente da utilização
da energia mecânica referente ao aproveitamento concedido, revertel-á par<.!
o Govêrno da U~ião, mcdbnte indenização na base do custo históriCo, isto i-:,
do capital efetivamente invertido menos a depreciagão.
§ 1.0 Se o Govêrno, da União fizer uso do seu direito a essa revers5.o,
cumprir-lhe-á ganmth ao e::~-ccncessi'onário, mediante preço càlculado pela forma· estabelecida no Código d.e· Águas, o fornecimento da energia que não for
utilizada para serviço público ou de utilidade pública.
§ 2. 0 No caso contrár:i.o, fica o cm1cessionário obrigado a entn:<r cqm Q
requerimento de prorrogação da concessão ou o de desistência desta até s<:!iS
(6) meses antes do término.do respectivo prazo.
'
Art. 7.0 O -::oncessionário gozará, desde a data do registro a que se refer'3
o art. 5.0 e enquanto' vigorar esta concessão, dos favores comtantes do Código
de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 8.0 O presente Deçreto entra . em vigor na data da sua p!lblicaç8.o,
revogadas as disposições e:tfl contrário.
Rio de Janeiro, 15, de m:::.ici de 1944, 123.0 dfl lndepend&ncia e 56.0 d~
República.
GETU,LIO VARGAS.

Apolonio Sallcs.

DECRETO N. 0 15. 627 -

DE 22 DE MAIO DE 1944

Declara de utilidade pública, paa:. desapropriação pela Companhia Estrada de
Ferro Itatibens.e, uma á!'ea de terreno situada nas adjacências da esplanada da estação de I tatiba
O Presidente da República, usando. dn atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a da Constituição e tendo em vista o que consta do processo
0
11.
9. 622-44, do Departamento de Administração do Ministério da Viação e
Obras Públi~as, decl'eta:
Artigo Único. De acôrdo com os arts. 2.0 , 3.0 , 5.0 , alíneas h e j, e 6.o
do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941, é declsrada do- utilidade
pública,, para desapropriação pela Compflnhia Estrada de Ferro Itatibense.
uma área de terreno com cêrca de 8. 730,40 m2 (cito mil setecentos e trint~
mehos e quarenta dedrnetrc;s qu9.drados), sitt1ada nas adjacências da esplanada cla estaç5.o de Ií:atiba, cuja propriedade é atribuído aos herdeiros de
Cal. de Leis- Vol, VI

F. 45
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José Francisco dos Santos, a q~<'ll, representada na pknta que com este _baixa,
em duas vias ass~mcdas nelo D1ret01" Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, é naces;ária à arnp!i:::ção do_ pátio da m'3ncionada estação.
/RiO de Jar®ho, 22 de maio de 19LIA, 12.3.0 cla Independência e 56.o da
República.
GETULIO VAl~GAS.

] ~ão de_ M end~nça Lima.

DECRETO N. 0 1_5.636-

DE

23

DE

MAIO

DE

1944

Di,spõe ~ôbte ·a -T<::.hela_ Nométf.ca Ordiniâa do Destacamento Ji.:Jisto de Fetnando de N aranha e dá outras providências
RETIFICAÇÕES

Na relação nt?minal anexa, onde se lê:
Tulddides Blltui - Mes-tre XIII

Leia-se:
Vaga -

Mestre XIII.

DECRETO N. 0 -15.641 · -

DE 2t~ DE

MAXO

DE

1944

Altera o DecJ:eto n. 0 12.004, de 19 de março de 1943
O Presidente d.<>.• Repúblic2, usando da atribUição que 'lhe confere· o
a.:rt. 74:, k·tm ~, da Constituição e nos tênnos do DecJ:::eto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.0 Fica alterado o art. 1.0 elo Decreto número doze mil e quatro
( 12.004), de dezenove ( 19) de março de mil novecentos e quarenta e três
(1943), o qual passa <>.• ter a 3eguinte reda-ção: Fica, au.torizado o cide..dão
brasilei.ro Antônio Alves da Rocha a iavmr a jazida de mica situada no lugôJr
denominado Córrego d2 Ba<l! Vista,- no distrito de São Tomé, município de
ConselheiL·o Pena, do Est&do de Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares
(50 ha) delimita:das po:r um retângulo tendo um dos vértices situado à distânda
de quatrcc8ntos e cinqüenta metros ( 450 . m) rumo magnético cinqüenta e
oito gra:_m nordeste (58° NE) da confluência do córrego Boa· Vista e da
Pzdreira e cujos lados, divergentes do vértice considerOOo têm respectiva~
mente os seguintes comprimentos e .rumos magnéticos: mil metros (1.000 m),
sete g"·nus _sudeste (7° SE) e quinhentos metros (500 m), oitenta e três graus
sudoN.:'.:e ( 83° SW) .
Art. 2.° Ficam mantidas 2s demais disposições dos artigos do refe:ddo
Decreto que passam a f2zer parte integrante dêste.
Art. 3. 0 A presente retific~ção de Decreto não fica sujeita ao pagnmento
de hn::a na forma do Parágrafo 1.0 do art. 31 do Código de Minas:
Art. 4.0 Revogmn-se as disposições em contrário.
F.<:io de Ja·neiro, 24 _de maio de 1944, 123.0 da independência e 56.0 da
República.
GETULIO V A!{GAS,

Apolônio Sales.
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DECRETO N. 0 15,648

~ DE

24

DE

MAIO

DE

1944

Autoriza o cidadão bre.sileil·o Torn<1si:•a Sá;-L>~"'7!a.rone a Iav!'ar lazida de ~lcáreo
no município de SorocD.Õ[l, Estado de São Pat:lo
O Presidentt~ da República, m::mdo .da atribuição que lhe cOnfere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos tê1·mos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro· de 1940 (Código de lVHn<:.s), decreta:
Al't. 1.0 Fica auicdzc.do o cidadão bradbiro To:m.asino Sarnmarone a
l<:.v!·ar jazida de calcámc em tetrencs sh-uaclos no lugar dencminG.do Sítio Capoavinha, primeira zona :1e Nossa Senhora da Ponte, distrito e município de
Sorocaba, Estado de São Paula, numa áre<~ de vinte hectar-es e trinta are3
(20,30 ha) delimitada por um rctât"!gulo tendo uw. dos vértices situado à distância de trezentos e qusrenta metrcs (340 m), rumo mognético cinqüenta e
seis graus e trinta• minutos noroeste (56° 30' NW), do cruzamento do caminho
&o Tanque com a rodovia Sorocaba-Capoavinha e os lados conve;gentes ·no
Vé1·tice considerz.ào e a partir do mesmo com oq seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quntrocentos e se!s metrcs ( 406 m), ci.nqüenta e seis graus
e trinta minutos sudGste (56° 30' SE), quinhentos metros (500 m), trinta e
três graus e trinta minutos s.udoeste (33° 30' S'VV). Esta autorização é outorgada inediante 2.s condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de MinHS e dos D.l'tigos 32, 33, 34 e was' alíneas, além d2S seguintes e
cle outras constantes do mesmo Código, não expressamente. n~encionadas neste
Dec;eto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma ·da lei os tributos que forem devidos à União, ao Es~
tado e' ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Cédigo de
M.inas.
Art. · 3.0 Se o concessionano da autorlzaç5.o não cumprir qua1qu8r das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigcs 37 e 38 do Código de Minas.

Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às szrvldões de solo e
subaolo para os fins da lavra,· na forma do_s artigos 39 ~ 40 'do Código de
1v1inas.
Art. 5.0 O concessio11ano da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mine~al e gozará dos favores discriminados no
~rt. 71 do mesmo Código,
·
Art. 6.0 A autorização de lovra terá por i"Ítulo êste Decreto, que será
transcrito no livro própdo da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos crUzeiros
(Cr~

600,00).

Art. 7.0

Revo"gam-se as disposições em contrário ,

Rio de Janeiro, 24 de meia de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 15. 736-nE 31 DE MAIO ':c.z 1944
Autor:iza os cidadãos bz·asileiws Brasilino dos Reis 1-llelo e Antônio Graçano
a pesquis·ar calcáreo e associados no município de Prados, do Estado de
lWin.:::s Gerais.

Q Presidente da República, usaLl.do da a-::ribuiç5.o que lhe confere O
a<t. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Miilas), decreta:
Art. 1.° Ficam a.utoÍ-izados os c~dadãos br2si1eiros Brasilino dos Reis
lv:Ielo e Antônio Grz.çano a pesquisar calcáreo e associados numa área de vinte
e çl.ois hectares (22 ha), situada no lugar de.'l.ominado Laranjeiras distrito e
município de Pradcs, do Estado de Minas Ge:.-ais, átsa essa delimitada por
um quadrilátero . inegul~:- que tem um vértice na confluência dos córregos
Açude e Bicas e cujcs lados, a par'LiT dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e setenta metros (270 m), vinte e dois
graus norceste (22° NW); 1 quinher~tos metros· (500 'm), citentn graus noroeste
( 80° NV,J); quinhentos e sesSenta e oito metr~s ( 568 m), três graus sudeste
(3° SE); seiscentos e doze m.-=tros· (612 m), sessenta e oito gwus nordeste
(68° NE).
.
'
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada r,_os · têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizs.ç3o de pe-squisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentoll cru2eiros (Cr$ 300,00); c será
t1'anscrito no livro próprio da Divisão à e Fomento da Produção Mineral ·do
Ministério' da Agricultur~.
Art. 4.0 Revogarr:~se as disposições em contrário.
Rio de janei.ro, 31 de meio •de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República:
GETULIO VARGAS.

]oií.o Mauricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.790 -

DE

7

DE JUNHO I!E

1944

Concide ·autorização para funcionar como emprêsa de energia hidráulica
à Empr8s'3. Hidro-Elétâca. lt<rpictuu, Limité:lda
O Presidente. da República; u'sando da atribuição que lhe confere o arti·
go 74 alínea a, da ConstitHicão, e tendo em vista o disposto no Decreto~lei
n. 0 93'8, de 8 de dezembro d; 1938, e o que req-uereu a Emprêsa Hidro-Elétrica Itapicuru, Limitada, d'ecreta:
Art. 1.0 E' concedida à Err>.prêsa Hid:ro~Elétrica !tapicuru, Limit:::.da,
com sede na cidade de ltapicuru, -no Estada do Maranhão, a autori2ação para
furicio:r:.ar de que 'trata O Decreto~Iei n. 0 938, de 8 de dez~mbro de 1938, fi~
cando a mesma obiigada, :Para os seus objetivos, a satisfazer integralmente às
exigências do Código de Águas (Decreto n.0 24. 643, de 10 de julho de 1938),
leis subsequentes e seus" regu!Umentos, sob pena de revogação dêste decreto.
Art. 2,0 O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GE'l'ULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15.343- DE 14· DE j'UNH.O DE '194.4

Auioriza a Sociedade Carbonífe;·a Boa Vista J....imitada a lavra!' jazida de c:a:-vão
mineml no município de C;esciwnv., do Estado de Santa Cata.rina
O Presidente da República, 1usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos elo Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 19'1·0 (C6digo ele Minas), decreto:
Art. V' Fica autori:::~da. i Sociedade CatboníJe;·a Boa Vista Limitada· a
faze:. a lavra da jazida d.e carvão mineral existente no subsclc dos lot8s coloniais r.Úmeros 34, 42 e 44, da Linha Rio CresdumE~, numa á-rea de sessenta e
um he(:tares e oitenta e cbco ares (61,85 ha),. ~d:tuada em território do distrito e município de C:resciuma, do Estado de Santa Catarina. Esta autoriza-.
ção é outorgada mediante as cq_nd~ções constantes do p::~:rágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das
seguintes e 'cte outras, con:;t<mtes do rnesmp Código, não expressamente mencionadas neste DecretO.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado ~a recolher aos cofres públicos, na forrrl<J_ d~ lei, cs tributos que fore-m devidos à União, ao Es~
tado e ao -Municípia, ém cumprimento do disposto do art. 53 do Código de
Minas.
Art. 3.0 Se o concessior:ário da s_utoiizaçi'í.o não cumprir qualquer das
obrigações qu2 lhe incumbem, a autorização de lavra, será declarada caduca
(;lU, nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.') As propriedades viz:nhas estão sujeits.s às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavrn, na fonna dos arti.gcs 39 e 40 do' Código de
Minas.
Art. 5. 0 O concessionano da autorização será .fiscalizado pelo Depàrtamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo C6dig~.
Art. 6.0 A autorização de lavra· terá por título êste Decreto, que sei'á
transcrito no livro próprio da Divisi:ío de Fomento da Produção Mineraí do
Minis·tério. da Agricu!tura, epós c pagamento da taxa de seiscentos e vinte
cruzeiros ( CrS 620,00) .
Art. _7.'l Revogum-se as disposições em contl'ário.
Rio de Janeir'o, 14 de junho de 1944, 123.0 da bdependênci8. e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de MWeiros..

DECRETO , N. 0 15.367 _____,.DE 19 DE

JUNHO

DE 1944·

Atdo:ba Carlos G:-e.ndi, conçessionário do Sf:rvlço público ele cletricida.de de
Imbarié, 3.0 distrito do municÍpio de Du.que de Caxias, no Estado do Rio
de janeiro, a insta!fJ.r, t:!ma st!b-estação abaixadora' do tensiio.
O· Presidente da República, usando da atdbu:ição que lhe confen:~ o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrrnos do art. 5.0 do Decreto-lei n.0 852,
de ·u de novembro de 1933,
ConSiderat:do que o CÓnsdho Nacional de Águas e Energia Elétrica julgou
conveniente deferir a medido., solicitada pelo interessado, decreta. :

Art.- 1.0 O concessionário,' Cerlos Grancli, do serviço público de eletricidade de Imbarié, 3,0 distrito do município de Duque de Caxias, no Estado
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clo Rio de Janeim, fica auto:rizado a instal:a.r uma

sub~cstscão

E>baixado.-a de

tensão, eq~.!ipflda com ap8relhag·ern rmtomática de proteção:
A!"'t. 2.0 Ess9. sub-estaçãO destin2-se a recebe:< urn. ~updmcnto de energia
e1étd\a 8. ~e!' feito pela Co:r.l)a~hia dê Canis, Luz e Fôrçn do Rio de Janeiro,
Lhnitarb, .ao referido se:-viço público de cletdcídade de Ir,:barié.
P:wág.':'af:o único. As condicões dêsse suprimento,.a det::t do seu iriicía e as
1·especti.vas. t;;:ritas ser§. o fh:;~das- poJ: por'w.ri2 do Tv1inistro do. Agricultm·a, medi<:.nte propcsta c.b Divisão cle Agu2o do DeDB.rtac:J.ento Nz.ciom~l da Produção
:i.v.Gne~·oJ,
..
Art. 3.0 Sob ps:t12 de caducidacb da p:r.;:ser:te autoriz2.çã{.~, o ihte':essado

obri.5;o-se a :
I -- Registra;.- êste título n<~ mendon2da Divisão de Águas, dentro de
trinta (30) di2s, a partir cla data da sua publicação.
II - Apresentç.r-!he p:rcjeto, e~pec.if!caç&ns e orçamento, 2ssim como iniciar e conclu!:r as obras, ncs prazos que forem determhw.dos pelo IVIilü<:t1o
da Agricultm2.
Ac't. 4.0 O presente decr-eto enha em vigor !l8 datZl de ,5U3. -publicação.

Rio de Janeiro, 19 cle junho de 19·'14, 123.0 da Indep:mdêncie c 56.0
da Rep:íbEcc..
GETULIO VARGAS.

]Dão i'â.auricio de l_l..fedo::iros.

DECRETO N. 0 15.858 --

D!.':

19

DE JUNriO DE

1944

Aprova projetc.s e orçamentos para obn1s no pôrio da Bahia

O Preddente da Repúb!ica, usando da atdbutçãc. que lhe
tigo 74, letm a da Constituição, decreta:

confen~

o ar-

Artiso linko, P.icarn ap:rovados os projetos e orçamentos na importância
totnl de Cr$ 1.421.061,00 ('em milhão qu:::~trocentos e vinte e um mil e
sessenta. e m:n cruzeil'os), que com ês~e b:::.ixam, âevidnmente rubricados, rela-::ivas aos mslhoruEl.<?ntos que ·serão :redizados ns.s in3'cal8.ÇÕ8s do pôr'co da
Bahia, corre::1úo à cv;1í.:a de capital .r~ imporübc:l.8. que fÔr s.purada como efetivament8 dispenclid:õ~ c.té squele limite.

Rio de Janci:ro, 19 de junho de 19"'A, 123. 0 da XI!d8p~mdência e 56.0
da República,
GETULIO" VARáAS.

]oiio de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 15.870-DE 20 DE JUNHO

DE

1944

Aprova, c~m~ ;nodific<'ções. a& esto:Jtutos da Compan!zia Nacional da S<"garos
Aliéwçu d~.:: ltlim~s Gerais, õ.?Jn como o llun-:ento de capital e wltcr.::1ção de
d~.;w1nine.ç~o

go

;;oci<Jl.

O Presidente d:'! EGp{.bHcct, :1~<>.ndü ,_!.::. . stdbt.úção que lhe
wtra a, d;;l c~-nstituiç3o, d8e;eta:

confcr~

C·

3fti-

c7·'~ ..

Art 1.0 Ficn.r!l r::urovados os T.'.OVGS estatutcs~ da Compar.;hia N.:vcbnz·i d0
SGg!.!ros Ali2:nça de lHi;ns GE:r.sis, com sed8 n;& cidade de Belo Hor-izonte, Es>-~dt. é8 IVi:in8_s Gerais, ::..otüoázaà.?. 8: funcionar, pelo Deéfeto n. 0 17.102, d2

7H
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:)8 d<oo oütu1.:l1u de 1925, em opor<7!çÜes de seguros dos r::>.<Itlos elementa .. es, -.. que

se refere o art. · 40, n.0 1, do Decreto-lei n.O 2. 063, de 7 de março d.e 1940,
confllrmEo: foram ad0tados pelas as•wmOléiB.9 gerais extraordináda.s de aciou1stas,
f~P..ll.zadao> a, 26 de <J.et~rn'!-:~To de 1g41, ,, 3 de julho e 19 de dezembm "!e !94?,
inch..siv.:. alters-ç~o de su: denoraiuc.çã'J par:c: Aliança de Minas Gerais Com-panhia de Seguros e aumento d6 capital social de Cr$ 1. 000. 000,00 (um mir'"Jãr> de cruzeires) para Crf_$· 2.UOO.p00,00 (dois milhões de cn~ze!ros), mé>"diante as condições abnh:o:
I -,-- Os Bs;:atutcs sã':.' aprovados

~0m

as seguintes alterações:

a) no m-t 7.0 s-uhst'tt1am-se c1s expressões "mil contos de réis" ''dei.~ mil
contos de réis" e ''duzentos inil réis", respectivtm1ente por "um milhão de
crtlz<::irGs" "dois milhões de crUZ'2~o:u:/ e "fl,uzentos cn!zeiros";
h) no art. 29, st:.bstitu:am~se as palavras. "dois contos de réis" por "dois mil
cru.<:elros";
_
c) no 2rt. 47, substitus•m-se as .psolavras "e.o fundo de que trata a alínen· d
do drtigo antec<o<dente" p~·:r "z., cré:dito da conta de lucros e perd~s"

H -- As «-Itera-ções consi:gn;:.;da!" na cláusula precedente deverão -;>:>r •1provadas e,n D:?sembléi:~ ger'JJ ext:raoPiinária de acionist~s, dentro do prõlzo de 60
t:>esse:nt"") di.a:>, contados da pubn-::J.cãr:: dêste decreto.
Art. 2.0 A sodedsde continuará integralmente sujeita às leis e regula~
mento:: vigentes, ou que vierem a vígm·ar, sôb:re o objeto da autorizaçã,o <1· qu'-'
:o1lude o presente d~crcto
Art. 3.0 ' Revo2;pm~se as disposiçêes em contrário.
Ri:o de Janeiro, 20 de junho de 1944, 123.~ da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Pil!Jo.

DECRETO N.O 10.897

-DE

21

DE JUNHO DE

1944

Autoriza a Companhia Cent1·al Elétrica de Icém a construir no mumc1p1o de
Ftutn2, Estado do Minas Gerais, uma prolongamento da linha de tran.11~
~iss&.o que' atravessa. a ponte "Mendonça Lima", sôbre o tio Grande

O Presidente d~ RepúblicZ~, usando c19. atribuição que 1lhe confere o a:rtigo 74, letra a, da Constituiçâo, e nos têrmos dos arts. 1. 0 e
dÓ Decretu~
lei n. 0 2. 059, de 5 de ma.rço de 194-0;
Considemndo que o Conseiho ~aciona! de Águas e Energia E12trica reco~
pheceu a conveniêncü1 da medida de que trata o presente Decreto, reqnerida
pela·· Ern_prêsa Paulista de Viação:?· A.,

z.ó

Decret~:

A1·t. 1.0 A Companhi2:! Central Elétrica de Icém fica autorizada

<o..

I - Construir, em prolongamento da linha de tqmsmissão que atravessd
n ponte "Mendonça Lim<S>", sôbre o rio Grande, um trecho de cêrca de 1,3 km
dP. extensão, no município de Frutal, EstG..'<io de Iviina-s Gerais, o qual deverú
termina'!, no ponto mais conveniente, nas imediações da sede da Emprêsa
PaUlists de Viação S. A. e da vizinha- serraria de sua propriedade.
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II - Remover, do ponto em que se encontra :o~tualmente, po.ra o ponto
termiual do met!donado prolongo.mento, a ser construído, diõl'queln linha de
transmissão, o r.espectivo transformOOor.
Art. 2. 0 Êsse nevo trecho de linha de transmissão destina-se a um fornet::imen<::o de energia elétric3, a ser feito pela· Compz..-nhi8. Central Elétrica
de Icém, · :r o município de Frt!tal, Estado de Mina.s Gerais, à Emprêss, PauHst<~

de Viação S. A.; para seu uso exclusivo.

Pc.rágr<.1.fo único. As co~diçõe~ dêsse fornecimento, a data do seu inícío
c ã.•:> respe::tiv8s t;::df::ts serão fixada-s por tfortaria do ~/IinhÚo da Agriculí..<.'!ra, mediante proposta da Divi!São de Águas do Deps<rtamento Nadon~l da
P.-odllção ll.1ineral.
At.t. 3.0 Sob pena de caduc!.dz.ode da presente 2utoliz~ção, a interzssa-da
c,briga-se a:

I ~ Registrar ê3te
trinta (30) dias a partir
Il ~ Apreseiltar-Jhe,
c concluir as obras, nos
Agricultura. .

título na mencionada Divisão de Águas, dentro de
dõ> data da sua pubiica-ção.
projeto, especificações e orçamento, bem como i.nidar
prazos qu.e foren-1 determinados pelo Ministro , da

.A;:t. 4.0 O' presente Decreto entrp em vigpr na data da• sua publicação.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1944, 123. 0 \da Independência e 56.0 da
E'0pública.
GETÚLIO

VAHGAS.

]oâo Mauricio de !v.ledeii:os.

DECRETO N.0 15.901 -

DE

22

DE JUNHO DE

1944

Dispõe sóbre as Tabelas Numéricas da Extranumerário-mensalista do Serviço de Assistência a Menores, do Ministério da Justiça
e JVegócios Interiores
TIHNISTJ!;RIO DA ,JUSTiÇA E NEGóCIOS INTERIORES
SERVIÇO DE ASSIST::ii:NCIA A MENORES

-

-

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

.....

~

SITUAçÃO ATUAL

Número
de
funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
Séries funcions-is

I
PATRONATO AGRÍCOI.A
VENCESLAU BRAZ

I

. ' ......................

IX

2

1

!

VII

,1

I

2

2

'

'

c)

.........

Auxiliar de
I . .......................

II

I

Ordinária

. 1
[,--1-

IX

I

I . .....
I

Artífice

'

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

VII

c

II

XV

"

PATRONATO AGRÍCOLA
VENCESLAU BRAZ

Agrônom~

1
1

Ordinária

Ts-bela

Refeirência

I

Artffice

II ........................
I . ............
I

Séries funci~naois

I

Dentista

1

Ordinária

I
I

de
funções

I

Auxiliar de Agrônomo

1

2

Ts.obela

Referência

I

1

II

l\.Túmero

I
'

I . . . . . . ..

Dentista
'

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

XV

I

I
I
I
I
I

.SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
o

I Referência

Séries funcion_z:.is

I
I
Auxiliar de Escritório

I
I
I
I
I
I

Ts.·bela

~

VII

"

lnstr,;_tor

Instnrto:r

XIII

1

o

"'
~

xrn

Ordinária

,....,,,.., ...

,.,,~

i1
t>j

D

c

TABELA 'SUPLE!o.-IENTAR

I
I

lnspetot' de Alutlos

3

XI

5

X

12

IX

18

24

VIII
VII

4

VI

4

v

I

Suplement.
Suplement.
Suplement.
Suplement,
Sunlement.
suPiement./1

"'~

Inspetor de A!u!los

3
6
12
18
24.

4

. , . , . , , , . , .. , . , . , , . , ..
..................• , • ,
.......... , . . . . . . . . . . .
, ........... , ..... , . , .
. ................... , .

,.
•.
..
..
..

XI
X
IX
VIII
VII

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

VI

_._L ____v__l ____

Suplement.l---:- ...... :_·_.._._._
.._· _.._._·_·_·_
..
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DECRETO N. 0 15.902 -

'715

f~XECU'l'IVO

DE

22 rm

JUNRÜ DE

1944

Autoriza o cid2dão brasi!oi-l:o 03tiano SoSJ.res' a co;-y;_z_-;;.·D.r pedr2!.S precio<Jas
O Presiclent8 da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
Decí.·eto~lei n. 0 466,
de 4 de junhc de 1938, deci'"et<::.:

tigü 74, letra "a", da Comtituição, e tendo em visfa o

Art. 1.° Fica 8Uí:o:·iz2.do · o cidad.§o brasilei;:o Ostiar.o Soares, reSidente
em Rio Negro, no' Estado de lV1atc Grcsso, a compre r p:;;dras preciosas ·aos
têrmos do Docreto-lci n. 0 4·65, de 4 de , junho de 1938, constituindo titulo
desta autol:'ização uma via aut8ntica do p:;·esente D8c:.-eto.
Art. 2.0 Êste Dec,:ei:o entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 l~evogam··se as di11posições em contd.:cio.
Rio de Janeiro, 22 de jur;ho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da

República.
GETl-:""1,!0

DECRETO N.O

15.90.4-~DE

v P.l~GAS.

23 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidadão- brasileiro João da Silva. Gra.vina a cotr.p?ar pedras

precioe~1.s

O Presidente da RepúbEcn, usando da atribuição que lhe confElte o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vist? o Decreto-lei n. 0 466, ·de 4 de
junho d0 1938, des1·cta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidndão brasileiro João da Silva Gravina,
residente em Lage<Jdo, no E:;i:<.>.do do Rio Grande do Sul, a comprar pedras
preciosas noS têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4· de junho de 1938, constituindo
ti~ulo desta ~~t:torizaçZ.o uma via autêntica do p:r<::sente Decreto.
A1·t. 2.0 Este Decreto entmrá em vigor na data de sua pub!ic2ção.
Art. 3. 0 Rcvogsm-se as dir;posiçÕ~$ em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
cls, República.
GETULIO VARG.l'.S.

Paulo Lyra.

DECr-:?:ETO N. 0 15.917- DE 28 DE JUNHO

DE

1944

.A.. r.doriza o cidadEo braf!ileiro Fan,~tc Nascimento Bittenccurt a pesqui,<:ar :::oRlcá.,.co
e associados no município de lt;;;iópolis, do Estado de Santa Catad:w.
O Presi.de.1/.:e da Repúb1!ca, ·usando da atribuiç.3:o que !hc confere v _rti·
go 74, letrB. a, d8 Co:::1stituição, e nos têm~o-s do D2é:reto-lei n. 0 1. 985, de 29
de j:?..':!Giro C:e '1940 (Código de !.,riinas), decret0:

Art. 1.0 ' Fica s."Utorizado o cidadão brasileiro Fs.usto
court a pesquisar o.:lcáreo e associados em dul2!s (2) á1·eas
de cento e trinta e nove hectares oitents e um ares e
(139.8150 ha) situadas nos lugares Paraguassu, distrito e

N:::~scim8:n.to Bittendisti.nts.s, nun-. total
cinqüeflta centi.1res
município de Itaió-
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polis, do Estado de Santa Catarina, áreas essas que assim se definem: a pri~
meira com setenta e cinco hectares (75 l-la) é (:elimitadSl por um retângulo. ·que
t'_;m um vértice a trezentos e cinqüenta metros (350 m) no rumo m2.gnétkc
'sessent-3 G três graus no~·deste (63° NE) da margem esquerda da· estrada de j0sé
Polasky para lracema, junto ao pontilhão sôbre o rio Montório e cujos lados
convergente·s nes·se v&rtice, têm os seguintes cornpdrc.entos e ruma-s mag:1éticos:
mil r:r:et·.-os (1.000 rn) s;ss~Jenta e três graus sudoeste (63° SW), setecerJtO\'l e
cinqüenta metros (750 m) vinte e sete graus noroeste (27° NW). A segur,cl.a
área com sessenta e quatro hectares oitenta e um ares e cinqüenta ce:tlti.<:lie::J
l64.S150 ha) 6 dclin'1itada por u:;n Üf..•pézio que tem um vér-Hce. 3 tre:;,:ento.;; e
cinqüenta· metros (350. m) rumo ml?.•gnético Norte (N) do pilar dh~itu Nl
frente da Igreja de Vila de Paragüassu e cujos l<~dos, a partir dêsse vértice,
têm cs seguintes comprimentos e rum_os magnétiCos: quiEhentos metws (500 m)
Leste (!<.:), oitoc2ntos c se'!:cnta mel::tos (870 m)' Norte (N), novecentós E no~
ventó!: >:~1ct:-os (990 m) Oeste CN), e mil metros (1.000 m) ·trinta gr.sm" su~
deste' (30° SE).
A1t. 2.0 ;c:;tS< at:tOI"ização é outorgada nos têi7Gos estabelecidos no Cf.:di~.;:o
àz lVünas,
Art. 3.0 _O título da 61.!todzação dr> p:.~~quisa que s'<'di urD.a vio antêntica
Cêste Cecreto, pagmá a taxa de mil e qu01trocentos cruzeiros (Cr$~1.400,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da. Agricultura,
Art. 4.0 Revoga•m-se as disposições em contrário.
Rio de Janel:ru, 28 de junho de 194·4, 123.0 clt:~ Independência e 56. 0 d<ll
República.
GETULIO VARGAS.

]oâo Me.atÍcio de Pdodchos

DECRETO N.O 15.919 -

DE

28

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão bresileiro Joaquim Pl.larqt!CS Padilha a pesquisar mica e associados no município de São Pedro da União, do Esto.do de Minas. Gerais
O Presidente da República, usando da atribuiçiio que !h::: confere o aTtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, r] e 29
cl~ janeiro de 1940 (Código de '!vEna~), decretz•:

Art. 1.° Fica autorizado o cida<G'ão brasi1<f!iro Joaquim Marques Padilha
pesquisar IIlica e s..ssociadc's numa _área de dezdto hectares e sessenta e amrt:ro
ares ( 18,64 ha), situada no local denominado Fazenda Potreiro, distrito <:! rnuni~
dpio de São Pedro da União, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um
polígono irregula-r tendo um vértice a cento e trinta e seis metros ( 135 m) no
rumo mz•gnétko setenta e um graus cinqüent8' e dois minutos SU(..'este (7J 0 52'
SE) do canto sudeste (SE) da reúdência de José Baitazar e os lados a partir
d:o vértice considerado com os segdntes comprimentos e rumos rDagr:.ético~: qnab·occntos e um metros (401 m) cinqüenta e nove graus trinta minutos .1oí·deo:te
(59° 30' N~E), duzentos e vinte !netros (220 m) trinta e dois gmus 17Ínte c
oito 'minutos noroeste (32° 28' .NW), quinhentos e oitent3! metros (580 m.)
oi-::enta e _Nov-e graus vinte e qus.<tro minutos noroeste (89° 24' N\V), '~ento e
qu2rer:ta e quat;:o metros e cinq~enta centímetros ( 144,50 m) quatro gn::us
vinte e oito minutos sudoeste ( 4° 28' S\V), duzentos e trinta e cinco metrm:
(235 m) cinqüenta gmns.Stid.cste (50° SE), cento e noventa e nove 'metros
(199m) cinqüenta e nove graus cinqüenta e cinco minutos sudeste (59° 55' SE).
C~.

7!7

ATOS. DO PODER. EXECUTIVO

Art. 2.0

Ests.- 8utorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CSdigo

dé· Min:is.

Art. 3. 0 O título da autorl.z2ção de pesquisa que será uma: via aut.;ntica
ú'êsté decreto, pagará a U:·xa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e SP:rá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção · Miner8.l do
Ministério da Agric~ltura.
Art. 4-. 0

Revogs.m-se as disposições em contrário.

Rio d8 Janei!"o, 28 de junho de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Ma:u-rido

~e

Medeiros.

DECRETO N. 0 15.920--:------ DE 23 DE JUNHO DE 1<)44

Am'oriza a emprêse. de mineração Minérios da Bahia Lin;itada a pesquisar minério de mang;:mês c associados no município de Bo.niim, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usai1do da- e.'tribuição que lhe confere c• .:.rti·
go 74, letra a, da COnstituição, e nos têrmos do :Óecreto-lei· n. 0 1.985, de 29
de j2:neiro àe 1940 (Código d& Minas),· decreta.:
Art.. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Minérios da Ba>hia Limita•da a pesquisar minério de manga-nês e associados numa área de ci:r>qüenra
hectares (50 hâl) situs.da no lugar denominado Engenho Velho, distrito e município de Bonfim, do Estado C:a Bahia, área essa delimitada por um n:~t3:ngulo
que tem um vértice 8. mil e seiscentos metros (1.600 m) .no rumo verdadeiro
setenta e oito graus noroeste (78° NW), do quilômetro quatrocentos e'·quarenta
e nove mais quatrocentos e sessenta mett·às (Km 449+460 m) dSl linha férr~?-a
Calç~dG.-Joazeiro da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro e cujcs lados, convergente:; néS<Se vértice e à partir do mesmo, têm os seguintes comprimentu::; e
rumos verdadeiros: mil metros (1.000 m) norte (N) e qninhentos metros
(500 m) oeste (VJ).
Art.' 2.0
de Minas.

Estfi' autorização é outorgada nos tênnos estabelecidos no Códigc

Art. 3. 0 O título da .autorização de pesquisa que será uma via cmt&.,·h(:a
dêste decreto, paga:rit 2 t<>-x<>- de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e será transcrito no livro• próprio àa Divisã.o de Fomento da Pl'Oc.'ução Mineral do Minist~ôo da Agricultura .
Art. 4.0

Revog<:.m-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO' VARGAS.

João Mauricio de Medeitos
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DECRETO N. 0 15,922 -

DE

28

DE JUN!iO DE

1944

Substiit.â, no Departamento Nc:.cioniJ da. ?rodt:ção Vegetal, do Ministério da
Aflácdtu!'a., as Tabo}:3.'3 Numéricas, O!·di:uiria e Snp.lemen.t2;:, ele Extra~
ni.unerââo~mensalista da Diretoria Ge;_-al, pelas' da Portar-ia o da Seção de
Comunicz.[Õ~s.

O Preside:r>.te de República, uss.ncio da atribuição que lhe confere o
úgo 74, letra a, da Constituição, dl3creta :

8T-

Art. 1.° Fica.-n s;1bstituídos, pelas que a:::offip.s.nham o presente Dec.-eto,
as Tabelas Nu:méricf'.3, Ordinária e Suplementar, de Extram:tn12rário-mensalista
da Diretoria Geral, do Depa:rt::.mentó Nacion&l da Produção Vegetal do Minrstério da i•AgriC:ultura,
Parágrafo único.
ocupantes.

As funções tnm<>feridas continuar2.o pre:omchid.s.s pelos

atu~i.s

Art. 2.°

Fkam criadas, na Tabela Numérica 0::-dinária de

Extranumerá~

rio~mensaEsta da Seção de Comunicaçõ~s, do Depgrtai:neato Nacional cia Pro~

dação V 0geta~, de acôrc1c com a n"laç2.o anexa, quat:ro iun·;Ões de· auxiliar de
e~critório, referência VII.
Art. 3.0 A despesa com a e:-{ecução do disposto r..o m·tigo anterior correrá,
presente exercício, à conta de destaque Ga pai·ce!a de Cr$ 26.400,00
(vinte.e seis mil e quatrocentos cruzeiros) da Verba I - Pcssod, Consigna~
ção II - PessoUl Extranumerário, S1..>b~consignação 08 - Novas acimissão etc.,
Anexo n. 0 - 14
Ministério da Agricult:ura, do Orçamento Geral da União
para 1944.,

no

Art. 4. 0 Éste Decreto entrará em vigor na datg_ de sua publicação, ,revogadas as disposições em contrário.

Rio de Jar.eíro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULiO VARGf1.S,

João 1\aaurício de Flleàeiros.

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO VEGETAL -

SEÇAO DE GOMU'N'ICAÇÃO

TABELA NU!,I1ÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

Sl'l'UAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Número
de
funções

Tabela

Séries fur:cionais

Tabela

_Auxiliar de Escritório
1
1
2
2

. Au~dliar
toria
Auxiliar
toria
Au."<:iliar
toria
1
Auxiliflr
toria

de Escritório (DireGeral) .... , ...... _.
de EScritódo ( DireGeral) ..... , . . . . . .
de Escritório (DireGeral) ..... , .... , .
de Escritório (DireGeral) .... -..... :..

X

1

IX

1

VIII

2

VII

6

6

IX
,I"• • • . . • • • • • . • • . • • • • • • • • .

VIII
VII

10

·TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

1

2

Escriturário .............. .
Escriturário. , ... , ........ .

XIV
XIII

1
2

11

Escriturário .............. .
Escriturário .............. .

XIV

XIII

"".
l~

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO VEGETAL -- PORTARIA

o

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries funcionais

SITUAÇÃO PROPOSTA

Referência

Número
de
funções

Tabela

I
II

Séries funcionais

Referência

Motorista
2

Motorista (Diretoria Geral)

2

X

2

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

X

2
--··

Servente
Servente

3

(Diretori~

Geral).

3

VII

3

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

VII

3

I
!

I

I

Tabela

ATOS DO PODER EXECU'l'IYO

DÉCRETO N. 0 15.925 -

721

DE 28 DE JUNHO DE 1944

Revalida a concessão outorgada. ao Estado de Minas Gerais, pelo Decréto
n.O 7 .259, de 28 de maio de 1941, para o aproveitamento da enetgia
hidráulica da cachoeira. de Pai Joaquim, no rio Araguati, distrito de Sacramento, muniCípio de igual nome, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o .artigo 74, letra a, da ConstituiçâÕ e tendo em vista as razôes apresentadas pelo
Estado de 1>/Iinas -Gerais, decreta:

Art. 1.° Fica revalidada a concessão outorgada ao Estado de Minas
Gerais, pelo DecretO n.0 7 .259, de 28 de maio de 1941.
Parágrafo único. Os prazos a que se refere o mesmo Decreto passam
a ser contados a partir da data da publicação do presente título e poderão
:>er prorrogados por ato do Ministro da Agdc~ltura, ouvida a Divisão de
Aguas do Departemento Nacional da Produção Mineral.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade dêste título, o concessionár~o é obrigado
a apresentá-lo à Divisão de Águas, para os fins de registro, dentro do prazo
de trinta- (30) dias, após a sua publicação.
Art. 3.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
•evogadas as dispoSições em contrário.
'Rio 'de Janeiro, 28 de junho -de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros,_

DECRETO N.O 15.927 -

DE 28 DE JUNHO _DE 1944

Autodza a emp;·êsa de mineração Inácio Mhanda & Cia. Ltda. a pe ~ -,uisat'
água mineral r.o município de Custódia, do Estado de Pernambuco

O Presidente da República,. usando da: atribuição- que lhe confere t; 'lrti
go 74·, J.etra a, d"a Constituição, e nos têrmos do· Decreto-lei n, 0 1. 985, r!.: 29
de ja!u:dro de 1940 (Código ele Minas), decretc-.•:
Art. 1.° Fica autoriz:::::da a emprêsa de mineraÇão Inácio Niiranda & Cia.
Ltd2. a pes-quisar água mineral numa área de cinqüenta e qus.tro hect~<!'(~s qua-·
torze ares e vinte e quatr? centiares (54,1424 ha) situada no lugar denommado
Sabá, distrito e município de Custódia, do Estado de Pernambuco, área e,:sa
delimit2,::l.n por um poiígono. i:rregular que ter.:~ um vértice a cento e vinte metrOs.
( 120 m) no rumo magnético trinta e cinco grau:s nordeste (3.5° NE) da- fu'nt6·
cxistf;!r,te ao Norte (N) do caminho de Sl'l•bá ~ Mata Verde e cujos l-ados, a·
partir dêsse vértice, têm os seguinte.s comprimentos e rumos magnéticos· certo
e trinta e nove metros (1'39 m) sessenta graus quinze minutos sUdoeste (i'iOo
15' SW), quatrocentos e quatro metros (404 m) um grau trinta- thinuto~ :oudoeste (J. 0 30' SVV), qua-twcentos e cinco metros (405 m) setenta e cinl;o mus
sudceste (75 svn, quatrocentos e setenta e nove metrOs (479 tn) sessent:. e
nove grât..'.S quinze minutos noroeste (69° 15' NVi!), quatrocentos e qu<><t;,-0 metros (404 m) cinco grô.•Us q;;inze minutos no!"deste (5° 15' NE), oitocentos
e cinqüente metros (850 m) setenta e três graus; quarenta e cinco ·ninntoo
nordeste (63° 45' NE), duzentos e cinqüenta metros (250 m) vinte graus tdnta
minutos sudeste (2~ 0 30' SE).
Col. de Leis -

Vol.·

VI

7:22

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2. 0
de Minas.

Est;;,• autorização é outorgr:da

!105

têrmos estB.belecidos no C<)~igo

Art. 3.0 O título da -autorização de pesquisa que será uma via autêntica
d&ste decreto, pagará a taxa de quinhentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 550.00)
e s·erá tr;mscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miner;;.•l
d,, Ministério da Agricultura.
1\rt. 4.0

Revogs•m-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28-de junho
.Rc[)Í!b!ica,

de

1944,'·123. 0

da

Independência e 56.0 da

G.E'l'ULIO VARGAS.

João Mauâcio de"'Medeiros.

DECRETO N. 0 15.923

~ DE

23 bE

JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão bra.Silei.ro José Ferna.ndes Daarte a pesquisar mica, ceulim
e associados no :mtmicipio de Espera Feliz, do Este-do de Minas Gerairc
O Presidente da R2púbiica, usando da: atribuição que lhe confer·= o -aTtigo '74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, rle 29
de janeiro de l940 (Código de Minas), decreta-:

Art. 1.° FieS~ autorizado o cidcdão brasileiro José Fernandes Duarte a
mica, cauli111- e' associados numa área• de cinqüen.tE e seis hectares e
cinqüenta ares (56·. 50 ha) situada no local denomin~do São Felipe, d~stdtc e
mtmicíoio de Esperá Feliz, do Est3do de Minas Ger.ús, delimitz.da por um
polígc~o irregular tendo um vértice a- trezentos e setenta metros (370 m.) no
ntmo magnétko tr:int'a e três graus sudeste (33° SE) do canto sudeste (S~) da
séde da fazenda de Chico Bernardino, e os lodos, a partir do vértice consitl<?r:ld.:),
têm os ~eguintes comprimentos e rumos m"gnéticos: quinhentos e setent~ e
quatro metros (574 m) seterita e cinco graus nordeste (75° NE), quinhe-ntos
e setenta e cinco metros (575 rn); setenta e quatro, graus sudeste (74° SE),
qt;:il;bentos e cinqi.ienta met>cs ( 550 m) quarenta e cinco graus sudes' e ( 4-5°
SE). n:il trezentos e oitenta e sete metros (1. 387 ,..rn) Oeste (\V), quc.t1 acento; e vinte' metros (420 m) quinze graus noroeste (15° NW).
~E.squisar

Art

2. 0

Est2.· :1-utodzação é outoJ·g;.;da nps têrmos estabelecidoS no Cédigo

de I'~:Hn:o>.::l.

Art. 3. 0 O título d8 autorizncão de pesquisa "que será ums via :::~ut~ntica
d.êste decreto, pagará 'a taxa de qui~hentos e setenta cruzeiros (Cr$ 570,00). e
st:.rá tr:-r.scdto no livro próprio do Divisão de Foménto ÜSI Produção l.Vlineral
d(, ~/Iinistério da Agricultura.
Art. 4.0

Revog~m-se

as disposições em contrário,

R.io de J::meiro, 28 de junho de
Repúblics,

19~-4,

123.0 da Independência e 56. 0 da

GETULIO VARGAS.

]oão Mauricio de Medeiros
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DECRETO N. 0 15.929- DE 28

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o ciâadiio brasileiro José Silva de Assis a pesquisar areia oc1·~ e
associados no município de ltabirito, do Estado de Nlinas Gerais
O Presidente da República, usando c'da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Gonsütuição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 · 1. 985, de 29
dE> janeim de 1940 (Código de Minas), decretSJ:
Art. 1.° Fica autorizz.do o cidadão brasileiro José Silva de Assis <~ tJeSquism arei8, cc!·e e aesocbdos numa área de dois hectares (2 ha)_, sitl1<.<da no
1ocs.•l Córrego da Pega-Ivl~o, distrito de Bação, município de Itsbirito do Estado de IV:Iines Gerz•i.s, e delimitada por u:m retêngulo tendo um vértic~ ,;: quatTocet~to5 e sf:tent<:l e oito metro::; ( 478 m) no rumo magné"i:ico nove q:r~us e
trinta mirtutos sudoeste (9° 30' SVl) da confluência· dos córregos "L<:q:;in<~ e
Gabriel, e cujos lados convergentes ness"l vértice têm, a partir dêle, os segumtes
comprimentos e orientacões· · mc;.>gnéticas: duzentos metros ( 200 m) e vinte e
seis ~Çaus sudeste (2ó 0 ~.SE), cem metros (100 m) sessenta e quatro g,a.us
sudoeste ( 6t!.O SVV) .
ArL 2.0 Ests.• autorização é outorg'1da nos tênnos estabelecidos no Cói.igo
dt: Minas.
Art. 3.0 O título da autorizac2o de pesqdsa que ser~ uma vi. a au""fint>cB
dêste deÚeto, pagará _a taxa de· trezentos cruZeiro.s (Cr$ 300,00) e será
tnmscrito no livro próprio da Divisão de- Fomer..to da Produção Minervl do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revog;;.>m-se as disposições em contrário.
Rio de Jane:i.ro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e J5ó. 0 da
RepúbHca,
G-ETULIO VARGAS

'
João Mauricio
de Medeiros
DECRETO N, 0 15.930 -

DE 28 DE

JUNHO

DE 1944

Autoriza o cidadão bwsileiro Alfeu SOares Leal a pesquisar quartzo (::] ·nedras
coradas no milm'cipio de Nmra Cruzeiro do Estado de Minas Ger'!is
O Presidente d:õ~ República, usando dç:- atribuição que lhe confere o ·arti·
go 74, 1etr8 a, da Constituição, e nos têrmos d6 Decreto-lei n.O 1. 985. ie 29
de janeiro de 1940 (Código ele Minas). decretSJ:
Art.

1.°

Fies- autoriza-do o cidadão brasileiro Alfeu Soar-es Leal

<>

íJ8S·

quisar quártzo e pedn:"s coradas numa área de trinta e um hectares cinqúenra

e

nove áres e Vinte _e oito centiares ( 31,5928 ha), situada no lugar denominado
Córrego Giru, mstrito de Itaipé, município de Nova Cruzeiro, do E·n·,;.'1":>1• da
JMinas Gers.<is, área essa delimitada por um psral~-:logn!mu que tem um .rértice
a trezentos metros. (300 m) no rumo magnético oeste (VY)'~ da confluêr1c1<-+ dos
córregos do Eulalio e Giru e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
cm:nprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e oito1 metros ( 608: rn). uintz·
graus nordeste (30° NE); seiscentos metros (600 m) Leste (E),
Art. 2. 0
de Minas.

Ests- autorização é outorgada nos têrmos estabalecidm; r--.o Código

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via aut:êntica
dêste decreto, pagará a .taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00) e se-rá
transcrito no livro próprio da Divisão ·de Fomento da Produção Minerai du Mi··
nistério da Agricultura,
Art. 4. 0

Revogzr.m-se as disposições em contrário.

Rio ê.e J;;meiro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da·
República.
GETULIO VARGAS.

João JIJ.auricio de Medeiros

DECRETO N.O 15,931 -

DE

28

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão bra<;ileiro JairO Ribeiro de Carvalho a pesquisar c:alcáreo,
no mlmicí.pio de Arcos, dO Estado de Minas Gends
O Presidente da República, usando da atribuiçã'o que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do .Decr,;.-to-lei n.O 1. 985, ;!P 29
d8 janeiro de W40 (Código de lViinas), decreta•:
Art. J..O Fica autorizado o cids.08.o br?sileiro Ja-iro Ribei.ro de Cdrva1 ho
a pesquisar c.s.okáreo, numa área de vinte e nove hectares, oitenta ares <: 11inte
e quatro centiares (29,8024 ha), situada na fazenda Cazanga, no distrito e
município de Arcos, do Estado de IV.Iinas Gerais, e delimitada por urri pol.igcno
h:regul~r que tem um vértice a cento e sessenta metros ( 160 m), no rt1mo
mz.·gnético oitenta e ~eis grnus sudoeste (86° S\V) ds confluência dos cÓ!"rE'gos
do Brejo e Santo Antônio, e os lados a ps.rtir do vértice consideradn têm os
seguintes comprimentos e rumos ms.gnéticos: setecentos e cinqüenta rne-f:ras
(750 m), sul (S); oitocentos rilet:ros (800 m), oeste (VV.); trezentos e quinze
metros (315 m), norte (N); quinhentos e quarenta e cinco metros (545 rn),
setenta :? ~m· g1·aus e trinta minutos sudeste (71° 30' SE); quinhentofi metros
(500 m), dezoito grauS' e trinta minutos nordeste {18° 30' NE) qu::J.troeeritos
e vinte e seis metros (426 m), setenta e un1 graus e tririt& minutos noroeste
( 71° 30' NW); quinhentos e vinte e oito metros (528 m)., leste .(E).

Art 2.0
dt:: Min2.s.

Estr1 ::J.utorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C.5digo

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via au'"êntica
dêste decreto, pagará a ts.xa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00). e -.;erá
transcrito no livro Próprio da Divisão de Fomento da Produção Minen~l do
Minürtél"io da Agricultura.

Art. 4. 0

Revog.s.m-se as disposições em cont:rário.

Rio àe Jrinei'fo, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 df>
República.
GETUL10 VARGAS.

]oâ.o Mauricio· de Medeiros_
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DECRETO N. 0 15.932 -

DE

28

DE JUNHO DE

1944

Cdn.cede à Indústria. Brasileira· de Má!'mores ltatin!}.a Limitada, autodzação
para funcionar como emprêsa de mineração
O Presidente _d::1 República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da C~nstituição e nns têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de :rv:linas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à Indústria Brasileira de Mármores Itatinga Limitada,'· sociedade por quotas de responsabilidade limit~da, com sede em
Mar de HeSpanha, Estado de Minas Gerais, autorização para funcionar como
effiprêsa de, mineiação, de acô1·do com o que dispõe o art. 6.0 § 1.0 , do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro de 19;:}0 ( CódigCÍ de Minas), ficando
a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor, ou que vierem a vigorar sôbre o· objeto do referida autprização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em ccntrário.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123.0
da República.

da· Independê.ncia e 56.0

GETULIO· VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECl~ETO

N. 0 15.934 -

DE

28

DE JUNHO DE

1944

AutoriZa a emprêsa de mineração Mármores e Ped:ws do Brarâl Limitada a pe3quisa.r mármores e associados no município de Mar de Espanha, do Estado
de Minâs Gerais.
O Presidente da Repúblic8, usmtdo da atribuição que lhe cor.f0re o arti·
go 74, ,letra ·a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, Ce 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretE!:

Art: 1.° Fies.• autorizada a emprêsa de mineração Mármores e Pedt'is do
Brasil Limiü:.>da a pesquisar mármo,:es e associados numa área de trinta hectares
(30 Ha) sitt:ada no distrito de Senador Côrtes do município de Mat de Fspanha, do Estado de lV:tinas G~r<:.ois e de1imit2.da- por um retângulo tende um
vértice a mil metros (1.000 m), rumo este (E), do quilômetro quatorze
(Km. 14) da rodovia Melo Viana, que liga es cidades Pôrto Novo e lVIHt· de
Espanha e os hidos que partem dêsse vértice com mil metros ( 1. 000 m) e
rumo este (E), trozentos metros (300 m) e rumo norte (N).
Art. 2.0 Ests.' autorização é outorg<;da nos têrrnos estabelecid.os no Có.:lig,o
de Minas.
Art. 3. 0 O título da 2utorização de pesq-:;isa que se>á uma via autêntica
<..'êste decreto. pagará a h:·xa de trezentos cruzeiros (CrS 300,00) e s~rá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da ,Prçdução Mineral do
Ministério d8 Agricultura.
Art .. 4. 0 Revogam-se as disposiçÕes em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Il!la.uricio de Medeiros.
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DECRETO N. 0 15.935 --

DE

'DE JUNHO DE 194"~

28

Autoriza o cidadão brasileho i'.ãa.rcílio' Demattê a pe~quisar água mineral e
Tádio~ativa no rnunic1pio de Serra Negra, do Estado de São Paulo
O· Prc:;idente da República, usando da· atribuição que lhe confe;-o u a.rti·
go 74, letra e., da Constitl!içãn, e nos têrmos do Dec:reto-lei r:.0 1. 9~5, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Tv1inas), decreta•:
Art. 1.° Fica autorizado o ddad2.o brasileiro Ma:rcílio Derm:ttê a p::squism água mineral e rBdio-8_tivOI numa área- de dois mil quinhentos e sesõ:8nta e
cinco centiares (0,2565 ha) situada no distrito e município de Serra Negra,
clt' Estado do São Paulo c C!elirni-.:ada por um retângulo tendo um vPrtice a
duzentos e cinqüenta metros e qtrarenta centímetros (250,40 1r.), rumo !!et?nta
e nove graus cinqlien'.:a e cinco mir>utcs sudeste ( 79° 55' SE) da ·entrada
principal d« Estação de Serra Negm da Companhia Mogiana d0 Estrc.clas de
Ferro e os lados qUe partem d&s:.2 véLtice com cinqüenta e sGte metros (57 m)
e rumo oitenta e dois graus trinta e cinco minutos sudeste ( 82° 35' SE), qus....
renht c cinco n>.8t~·os (t;·5 m), c rumo sete graus -vinte e cinco mi.nutos nordeste

(7° 25' NE).
Art. 2.0 Ests.• autodzação é outorgeôa nos têrmos estabelecidcE~ no Cód-i.go
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será mm>: via aut.Sntka
c.'éste decreto, pagorá a t&-xa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e ,.erá
tn:;nscrito no livro próprio da DivisS:o de Fomento da Produção Mineral do
MinistGc:io da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogc•m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944·, 123.0 da Independência e 55 ° da
Rep{(c~ica.

Gij:7ULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros.

DECRETO N.0 15.936 -

DE

28

DE

JUNHO

DE.

1944

Auto::iza o cidadão b::c.sileiro Fra-ncisco Damasceno Sampaio a pesquisar !7linédo
d0 c<O:J.10 no m!.midpio de !'J-undo Novo, do Esüâo da Bahia
O P_residente da República, usàndo da atribuição que lhe conf~?re c artigo 74, let!."n a, da ü::nstituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 935, de 29
de ja<1eiro ele 1940 (Código de !·A:inas), decrets,:

A>t. 1.° Fica ;:;..utorizndo o cidadão brasileiro Fnmcisco Damasceno .Sam~
ri pe3quisar mbério de cromo mm1? ·área de quinze hectares, no>'ent2 e
três ares e setenta e seis centiares (15,9376 ha); situada no lUgar denominado
Lagoa do Ea'rro, distrito de Pirit:i.ba, município de Mundo Novo, do Estado da
Bahi:'l., área essa dehmitadfi por um penJágono irregular que tem um vértice a
cinqüenta e seis metros e vinte cent1m8tros (56,20 rn), rumo magnético vinte
e dois gmus e trinta minutos noroe~te (22° 30' NV/) dO marco- coloca...:.f) à esquerda d:'l. casa da fazenda L~.goa do Barro, de proPriedade do auto:rizado e
cujos lados, a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos
m::<gnéticos: trezentos e cinqüenta metros (350 m), sessenta e quatro gra-Ús e
trinta minutos ::;uàeste (64· 0 30' SE); seiscentos e trinta e seis m.eti·as e oitenta
c<:.ctímetros (636,80 m), vinte e três graus e t;inta minutcs sudceste (23° 30'
p~·io
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S\V); cezüo e sétent~ e seis metros e oitenta centímetros (176,80. m), quarenta
e qustro Q;raus e [dntE"1 minutos noroest~ ( 44õ 30' NW) ;, trezento~ e CJ.U<õlrf!nta
e seis r.1etrcs (346m), UlYL grau e trinta minuto;; nordeste (P 30' NE): duzentos e se~sontt:l' e cito metros (268 m), onze "graus e trinta minutos G.ordeste
(11° 30' NE).
l\rt. 2.0 Est:;o 2.uto:.-iz2.çâo é cutorg.2da nos têrmos estabelecidos no. Código
dG Mines.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, q·0e será uma via autêntica
C.:êste de::reto, p2gmá a t&-xa dr, treze ritos crazeiros · ( CrS 300,0C).
sen:',
transcrito no livro próprio da Divi.são de Fomento da Produção Mineral do
Iv.Iinist6rio dt1 Agricultura.
A1·t. 4. 0 Revogc.•m-se as disposições é~ contrário.
Rio de

J 'nwiro, 28 de junho de 19·g, 123.0 dn Independência e 56. 0 da

Repú.bHc~.

GE'l'UL!O VAF:GAS.

jcãb Mau!"icio de loicdf::.irott

DECRETO N. 0 15. 93'/ -

DE

28

DE JUNHO DE

1944

AutG:dza a Compan-bia Nli.ne•a.çã.o e Meialw·t,l.a do Pinheiro Ltda. a pe<:quis2r
cas:dt-erir'a c ~ssociados no município de Piratit1i, do Est<J.do do Rio Gr<:wde
do Sul.
O Pre;oide!~te dn Repúb~icn, usando da· atribuição que IJ:.e confere •J a:·ti
go 74·, le~ra a, da Constituição, e no$ tê1·mcs do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29_
de j:meiro ele 194·0 (Código de 1/Iin8.s), decret@:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Mineração e Metalurgia do Pinheiro Ltda. a pesquisar cassitzríta e associados em terrenos locr;:olizadus nas
pro:dmid~-des dos Ce;:-ros do Paredão do Rio Camaq_uã e encrava-dos n3.s se-sma-·
rias denominadas dos ·Bicas, na zona de Pedregal, município de Piratini do
Estndo do Rio Grande do Sul, s:.umz. área de setenta e oito hecta-res c ~e"t€-!11:3:
ares (73,70 h::::.) delimitada por um polígono, tendo um vértice à distância de
mil cento c vinte metros (1.120 m) no rui"no magnético oeste (W), jA Jarra
da Sang<:;,- da Minn ·Paulista: no r0feriào rio, e os iados, a partir dêsse vArnce,
tSm os seguintes comprimento;; e rumos magnéticos: mil duzento:<~ e ci.nQü8~lta
metros ( 1. 250 m) cinc_:iienta. e seis graus qunn;mta e cinco minntns ~udest€'
(56° 45~ SE), duzentos e oitent:::~. metros (280 m) trinta e três graus quinze
minutos nordeste (33° 15' NE)·, trezentos metros (300 m) vinte e se<:. zraus
trinta minutos noroeste (26° 30: N\V ;, duzento;,; t. setenb me.tro~ ('270 m.)
quatorze -graus noroesb (14° N'IV), quatrocentos e qu.-;:renta riletros (4<10 m)
dOze gr::tus t-rinta nünutos nordeste _( 12° 30' NE) nove<1ta metros ( 90 :n' sde
graus nowcstc (7° ~W), se:;:senta metros (60 m) trinta e oito grau:> +-dnta
min1.2tos nomeste (38° 30' NV!), cem metros (100 m), cinqüenta e set-e p;·':ms
noroeste (57° NW), cento e vinte e cinco r";letros ( 125° m) oitenta e ,·hco
ar.s<us túnta minutos noroeste (35° 30' NVJ), cento e :10venta e cinco me~·os
(195 m) cinqüenta e três g1·s.,us su.doeste (53° S\V), trezentos e trin-::~ e nito
metrOs (338 m) vinte e :o;ei.s grc.us trir-.t~ minutcis sudoeste (26° 30' SV.n. duzentos e trinta mch"os (230 r.:1) cinqüenta e um graus sudoeste (51° S\V),
cento e se~senta met!·os ( 160 m) setenta e três graus trinta minuto<( sudu'}ste
(73° 30' 8"\"'1),_ cento e cinqi.le:ntn e cinco metros (155 m) oitente. e se1:; gnlt!S
trinta n"J.inuto::: sudoeste ( 86° 30' SV-l), cento e quarenta metros (140 rn) trinta
e trê::; gra·m: quinze minutos sudoeste (33° 15' SW).
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Aot. 2.0

EstB.' auto1·ização é outorg;;da nos têrr:ws estabelecidos no Código

dto: Minas.
Art. 3.0

O título da autorização de pesquisa, que sení um.a·via autêntica
dêste decreto, ps.-gará Z.• taxa de setecentos e noventa cn:zeiro:> (Cr$ '700,00)
e- será transcrito no livro próprio da Di.Jisão de Fomento da Produção Mineral
do. Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Rtwogs.•m-se _8s disposições em contrário.
Rio de J.z.neiro, 28 de junho de 1944, 123. 0 da Independê!!da e 56. 0 da
I?epúblk?..
GETULIO VARGAS.

]oã.o r.!laoâcio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.938-

DE

28 DE

JUNB:O

DE 1944

Concede a Te!·mas de 'Lindóia S. A. autorizacão p~ra 'funcionar como
emprêsa. de mitJeraçã;
O Presidente da RepúbEca, usando. da atribuição que lhe confere o a~
tigo 74, letra "a" da Constituição ·e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de
29 de janeiro de _194:0 (Código 4e Minas), de.cr~ta:
Art. 1.0 E' concedida a Termas de Lindóia S. A,, com sede na Capital
do Estado de São Paulo, autoüzação para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que dispõe o art. 6.0 § 1.0 do Decreto-lei n. 0 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma socied~de obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos ew vigor, ou que vierem
a vigorar sôbre ·a objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contráriO.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João IYlaurício de lliedeiros.

DECRETO N. 0 15.939 _;... DE 28 DE

JUNHO DE

1944

Aatoâza o cid:;>.dão brasileiro Fabio Viàigal de Vasconcelos o:~ pe,squisar mica e
associados no município de Tombos, do Estado de Minas Gera{~
O Presidente da ·República, usando da atribuição que lh8 confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, 0e 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), d8cret:o.•:
Art. 1.° Fie:::.- autorizado o cidadão brasileiro Fábio Vidigal· de Vasconcelos a pesquisar mica e associados no lugar denominado Mundo Novo da F<3:ze:nda. da· Oliveitn, distrito e município de 'Tombos, do Est&-do de l\1im:s Gerais,
numn érea de quarenta e sete hectares e quclro ares ( 47,04 Ha) delimlt8.da
por um polígono tendo um vértice à distândq de novecentos e dezessete metros
e cinqüenta centímetros (917,50 m) no rumo dois graus e quarenta e cinco
triinutos sudeSte (2° 45' SE) da confluência dos córrego:;; Mundo Novo e da
Grata e os bdos a partir dêsse vértice com os seguintes comprimentos e rnmns:
quatrocentos e vinte e. dois· metros e cinqüenta centímetros ( 422,50 ·m), oitenta
e- cinco gr;;.•ü.S e quinze minUtos sudeste ( 85° 15' SE); quatrocentos e vinte e
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sete metros (427 rn), dezessete graus e quarenta e cinco minutos s.udeste (17°
45'. SE); qiJinhentos e trinta e cirico metros ( 535 m), quarenta graus ~udocste
{tl-0° SW); seiscentos e um metros (601 m), se!õsenta e três graus non,este
(63°· J:<fW) e ·seiscentos e sessenta e sete metros e cinqüenta centímetros
(667,50 m), vinte e riove graus e trinta minutos nordeste (29° 30' NE) >:J.t~ o
ponto de 'p.s.rtida .
Art. 2.0 Esta- autorização é outorgada nos tê!"mos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a tax&• de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 45!0,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da: Produção 1\/íiP..eral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Rev.og<:m-se as disposiçõ'es em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123. 0 da Independência. e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João {v.latiricio de Medeiros.

DECRETO N. 0 15.940

~ DE

28

DE

JUNHO

DE

1944

Autoriza o cida.dão brasileiro Hilário Favarato a pesquisar grafita no mt_micípio
de Ibi:re.ssú, do Estado do Espírito Sant-o

O Presidente da República, usando da- 2tribuição que lhe confere o ~m
go 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985. de 29
df· janeiro de 1940 (Código de Minas), decret.s.:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Hilário Favarato a pes(juisar
grafita ntlma área de sete hectares noventa ares e quarenta e dois centiares
(7 .9042 ha/· situada no lugar denominado Rio Otelo, distrito de Acióli do mu~
nicípio de Ibirassú, do Estado do-"Espírito Santo e delimitada por uma linha
poligonal que tem um vértice a Setenta e oito metros e Vinte centí.metro~
(78,20 m), rumo trinta e quatro graus trinta e nove minutos sudes~e (34°
39' SE), do quilômetro cento e dez (Km 110) dá ,Estrada de Ferro V!tódaMinas e. cujos 16-<dos, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprim'ent;!' e
rumos: quatrocentos e quatorze metros (414· m), vinte e um graus dez mim.1tos
nordeste (21° 10' NE); cento e vinte e um thetros e oitenta centímetros
021,80 m), cinqü€nta e dois graus quarenta minutos noroeste (52° 40' NW);
duzentos e quarenta e três metros (243 m), trinta e sete graus vinte minutos
sudoeste (37° 20' SW); trezentos e setenta e um metros (371 m), de.~ <raus
netros
quarents,. e cinco minutos sudoeste ( 10° 45' SW); cento e noventa
(1~0 m), cinqüenta e oito graus vinte e cinco minutos nordeste (58° ~S· NE).
Art. 2.0 Est&' autorização é outorgada nos têrmos est:abebddos no Código
dE l\1inl1S.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via au•:ênttca
C:êste decreto; ·pagn-rá a tz..xa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revog.:o:<m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28_de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Mauricio de Medeiros
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DECRETO N. 0 15.941 -

DE

28

DE JUNHO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Sinval Gomes ae Oliveira a pesquisar ametista e
associados no município de Santa Bárbara, do Estado de Mim:ls Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer0 o artigo 74, letra a, 'da Constituiçfio, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1~985, de 29
de janeiro de 1940 (Códi.go de Minas), d8cretE!!

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Sinval Gomas de Oliveira
a pesquisar ametista e 2.<3sociados numá área de trinta hectares d.w ha) situada
nc- lugar denominado Moinho 'do Catira, distrito de Floralia, do munidpio de
Santa Bárbara, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retânzulo
tendo um vértice a quinhentos e qnê..'l'enta metros (54Q_ m) rumo oitenta e oito
graus sudoeste (88° SV1T) :magnético, da fàz do córrego C<J.tira afluente do rio
Piracicaba, e os lados, que partem dêsse vértice, com seiscentos metros ( 600m)
e rumo vinte graus sudeste (20° SE) magnético, quinhentos inetros (500 m) e
rumo setenta gn:.us nordeste (70° NE) magnético.
Art. 2. 0 • Estr-._. autorização é outorgada nos têrmos estabelecidoS no Código
de Minas.
A1·t. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que· será uma via autêntica
c,'êste decreto, p'agmá a tz:.xa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e serà
transcrito no livro próprio (da Divisão de Fomento da Produção lVIiner~::>l do
_Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revog:õ.•m-se as disponições em contrár-io.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Jqâo JY!auricio de Medeiros.

DECRETO N. o 15.942 -

DE 29 DE JUNHO DE 1944

Aqtoriza o cidadão brasileiro Paulo da. Costa Bicalho a comprar
pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.°
residente em
preciosas nos
tuindo título
Art. 2.0
Art. 3.0

Fica autorizado o cida4ão brzsileiro Paulo da Costa Bicalho,
Teófilo Otoni, no Estado d8 Minas Gerais, a comprar pedras
t&rmos do Decreto-lei n.O 466, de 4 de junho de 1938, constidesta autorização uma via autêntica de presente Decreto.
Este Decreto entrará em vigor na dzta de sua Publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
.República,
QETuLro -vA..-qGAS.

Paulo Lira,
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DECRETO N. o 15. 945 -

731

DE 29 DE JUNHO DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da Repúblic<'!, usando da atribuição que lhe confere o ·ar·
tigo 74, letra" a da Constituição e, nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n; 0 3, 195, de 14 'de abr~l de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 C<'::rgo da classe K da carreira de Contador do
Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vago em Virtude da: nomeação de José Attgusto Seabia para outro cargo, devendo a dotação corre.sponde:nte ser levada a ci·édito da Conta-Corrente do mesmc quadro
do rebrido Ministério,
Revogam-~e

Art. 2.0

as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1944, 123.0 da Independêflcia e 56.0 da
República,
GETULIO VARGAS.

Alexandre JYlarcor:.des Filho.

DECRETO N. o 15.946 -

DE 29 DE JUNHO DE 1944

Ext'in.gue cargo excedepte
O Presideute d:l República, usando da atripuição qUe lhe collfere o ar.
tigo 74, letra a da Constituição e, nos têrmos do 8rt. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de ·abril de 1941, decreta:
Art. 1.° FiGa e:üinto 1 cargo da classe H da carreira de Contador ".lo
Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, vago em vir.
tude da transferência de Leda Santos· de Eustamante, devendo a dotacão coz ·
respondente· ser levada a crédito da Conta-Corrente do· mesmo Qu~dro do
reieddo !Vlinistério.
Art. 2.0

Revogam-se :as disposições em contrário.

Rio cle Janeiro, ·29 de junho de 1944, 123.0 da ·Independênci2 e 56.0 da
República.·
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondés Filho.
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16.703 -

VIAÇÃO - Decreto de 2 de outubro de 1944 Cria
funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranume~
rário-mensalista da Divisão do Mater-ial, do Ministério
da Vis.ção e Obras Públicas Publicado no Diário
Oficial de 4 de outubro de 1944 .... , , , .· .. , . , . . . . . . .

3

16. 704 -

JUSTIÇA ·- Decreto de 2 de outubro ·de 1944 ----:-- Declart>~ caduca a autorização outorgada aos cidadãos brasileiros Oscar Gaertner, Eduardo Thá e Júlio Maito Sobrinho, pelo Decreto n. 0 13. 709, de 25 de outubro de 1943,
para pesquisar jazidas de rochas betuminosas e .piro-betuminosw - classe IX - em terras de domínio privado
situadas no município de São Mateus, Esta.do do Paraná
- Publicado no Diário Oficial de 4 de outubro de 1944

5

16.705 -

AGRICULTURA Decreto de 2 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Roberto J afet a pesqui~
sar carvão mineral no município de Cresciúma, do Esbdo
de Sant8! Catarina Publicado no Diário Oficial de 6
de outubro de 1944 ............. , . , , . . . . . . . . . . . . . .

5

16.706

AGRICULTURA Decreto de 2 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Roberto J afet a pesquisar carvão mineral no município de Cresciúm3., do Es~
tado de Santa Catarina Publicado no Diário Oficial
de 6 de outubro de 1944 ....... , , .... , .. , .. , . . . . . . .

6

16. 707 -

AGRICULTURA Decreto de 2 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Roberto Jafet a pesquisar carvão mineral no município de Cresciúma,. do. Es~
tado de Santa Catarina - Publicado no Diário Oficial de
6 de outubro de 1944 , , . , , , , ... , .......... , . . . . • . . .

7

IV

iNDICE.

Págs.
16.708 -

16.709 -

16.710 -

16.711 -

16.712

16.713 -

16.714

16.715 -

16.716 -

AGRICULTURA Decreto de 2 de outubro de 1944
- Autoriza o ddadão brasileiro Roberto Jafet a pesqui. sar carvão mineral no município de Cresciúma, do Estado de Santa Catarina --Publicado no Diário Oficial
de 6 de outubro de 1944 .... , ....... , . . . . . . . . . . . . .

7

AGRICULTURA
Decreto de 2 de outubro de 1944
Autoriza 0 cidadão brasileiro Roberto J afet a pesquisar carvão miner.?Jl no município de Cresciúma, do Estado de Santa Catarina Publicado no Diário Oficial
àe 6 d~ outubro de 1944 ........... , . . . . . . . . . . . . . . .

8

AGRICULTURA -Decreto de 2 de outubro de 1944Autoriaz o cidadão brasileiro Car~os Jafet a pes-quisar
carvão mineral no município de Cresciúma., do Estado
de Santa Catarina Publicado no Diário Oficial de 6
de outubro de 1944

9

AGRICULTURA- Decreto àe 2 de outubro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Carlos jafêt a pesquisar
carvão mineral no município de Cresciúma, do Esta·do
de Santa Catarina - Publicado no Diário Oficial de 6 de
outubro de 1944 ... , ................. , .......... , .

1Q

AGRICULTURA Decreto de 2 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Carlos J afet a pesquisar
carvão mineral no município de Cresciúma, do Estado de
Santa Catarina Publicado no Diário Oficial de 6 de
outubro de 1944 .......... , ..................... , .

10-

AGRICULTURA Decreto de 2 de outubro de 1944
- Au~oriza o cidadão brasileiro Carlos Jafet a pesquisar
carvão mineral · no município de Cresciúma, do Estado
de Santa Catarina - Publicado no Diário Oficial de 6 de
outubro de 1944
........... , . . . . . . . .

11

AGRICULTURA Decreto de 2 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Carlos J afet a pesquisar
carvão mineral no município de Cresciúma, do Estado
de Santa Catarina - Publicado no Diário Oficial de 6 de
outubro de 1944
....... , ..... , ... , . . . . . . . .

12

AGRICULTURA .....:.
Concede aumento
de salário-família no
outras providê:rrcias de outubro de 1944

Decreto de 3 de outub:ro de ·1944
geral de salário e institui o regime
Instituto Nacional do Sal, e dá
Publicado no Diário Oficial de 6
.... , . ~ ............ ·. . . . . . . . . . . .

13-

TRABALI-3:0 Decreto de 3 de outubro de 1944 Concedo aumento geral de salário e institui o regime de
salário-família no Instituto Nacional do Pinho e dá outras
provid&ncias Publicado no Diário Oficial de 7 de
outubro de 1944 ........... , .......... , .. , . , . . . . . .

· 2t

A'TOS

DO PODER

EXECUTIVO

Págs.
1.6. 717 -

EXTERIOR Decreto de 3 de outubro de 1944 Faz público o depósito dos instrumentos de ratificsoção,
por parte do Govêmo da Venezuela, da Convenção para
melhoria da sorte dos feridos e enfermeiros nos Exércitos
em campanha e da CoD.venção relativa ao trat<>.•mento dos
prisioneiros de guerra, firmadas em Genebra, a 27 de
julho de 1929 Publicado no Diário Oficial de 5 de
outubro de ·1944 .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

16.718 -

EXTERIOR Decreto de 3 de outubro de 1944 Promulga o Convênio pelo qual se estabelece a Administrâlção de Assistência e reabilitação das NaçÕes Unidas
firmado entre o Brasil e diversos países, em Washington,
a 9 de novembro de 1943 - · Publicado no Diário Dficial
de 5 de outubro de 1944 ..... .............. .... ....

27

16.719 -

VIAÇÃO -Decreto de 4 de outubro de 1944 -Aprova
o Regimento do Serviço de Documentação do Ministério
da Viação e Obras Públicas Publicado no Diário
Oficial de 6 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

16. 720 -

JUSTIÇA - Decreto de 4 de outubro de 1944 - Altera
· a Tabela Numéricr:>~ Ordinária de Extranumerário-mensalista da Penitenciária Central do Distrito Federal, do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e dá outras
providê~das Publicado no Diário Oficial de 6 de
outubro de 1944 ...... , . , ....................... , .

32

16.721 -

JUSTIÇA ----'- Decreto de 4 de outubro de 1944 Cria
funções na Tabela Numéric@ Ordinária de Extranumerário-mensalista do Arquivo Nacional, do Ministério da
Justiça e Negócios lpteriorcs Publicado no Diário
Oficial de 6 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

16. 722 -

TRABALHO - Decreto de 4· de outubro de· 1944 - Concede à sociedade anônima Comtelburo, Limited, autorizazação para continu2:-r a funcionar na República - Publicado no Diário Oficial de 9 de outubro de 1944 . . . . . .

34

16. 723 -

TRABALHO Decreto de 4 de outubro· de 1944 Concede à sociedade anônima Vick Chemical Inc. autorização para funcionar na República Publicado no
Diário Oficial de 14 de outubro de 1944 . . . . . . . . ... . . .

35

16.724 -

AGRICULTURA -~ Decreto de 4 de outubro de 1944
- Declma sem efeito· o Decreto n. 0 14.811, de 17 de
fevereiro de 1944 Publicado no Diário Oficial de 6
de outubro de 1944 ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

16.725

AGRICULTURA Decreto de 4 de outubro de 1944
- Torna sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Stefano Quaranta pelo Decreto n. 0 12.352, de
7 de maio de 1943 - Publicado no Diário Ofic,ial de 6
de outubro de 1944

36

AGRICULTURA - Decreto de 4 de outubro de 1944 Retifica o srtigo 1.0 do Decreto n. 0 12.263, de 14 de
abril de 1943 · - Publicado no Diário Oficial de 6 de
outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

16.726 -

:VI

ÍNDICE

Págs.
16.727 -

AGRICULTURA- Decreto de 4 de outubro de 1944Concede à Sul Americana de Minérios S. A., autorização para funcionar como emprêsa de mineração - Publicado no Diário Oficial de 10 de outubro de 1944 . . . . . .

16.728 -

38

AGRICULTURA Decreto de 4 de outubro de 1944
Concede a Comércio e Indústria de Matérias Primas
Minerais "Mater-Prima" S. A. autorização para funcionar - Publicado no Diário Oticir~l de 12 de outubro de
1Q44

..................................... :

38

16.729

AGRICULTURA Decreto de 4 de outubro de 1949Concede ~, Usina de Cal Jundiaí Ltda. autorização
para funcicnar como emprêsa de mhleração - ?ublicadó
no Diário Oficial de 13 de outubro de 1944 ......... .

39

16.730 -

FAZENDA Decreto de 5 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
6 de outubro de 1944 ... , . , , ........ , , ........ , , ,

39

16.731 -

FAZENDA - Decreto de 5 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto Publicado no Diário Oficial de
7 de outubro de 1944

39

16,732 -

FAZENDA - Decreto de 5 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 7
outubro de 1944 ....... , ....... , , ........... , . . . . .

40

16.733 -

FAZENDA - Decreto de 5 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 7
outubro de 1944 ........ , ........ , ....... , . , , . . . . .

40

FAZENDA -- Decreto de 5 de outubro de 1944 - Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 7
outubro de 1944 ........ , .. , .................... , .

41

FAZENDA- Decreto de 5 de outubro de 1944 Suprime cargo eJ..."i:into - Publicado no Diário Oficial de 7
outubro de 1944 ...... , .......... , ........ , .... , , .

41

16.736 -

FAZENDA - Decreto de 5 de outubro de 1944 - Autoriza o cidadão brasileiro José Davi da Fonseca a comprar pedras preciosas Publicado no Diário Oficial de
18 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

16.737 -

FAZENDA- Decreto de 5 de outubro de 1944 - Autoriza o cidadão brasileiro Teotônio Gomes de Azevedo a
comprar •p.edras preciosas Publicado no Diário Oficial
de 20 de outubro de 1944 ...... ... ... ..............

42

JUSTIÇA - Decreto de 5 de outubro de 1944· Autoriza os cidadãos brasileiros Arnaldo de Camargo e Agenor Camargo FilhO a pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminosas e - classe IX - ~m terras de
domínio privado, no município e comarca de Tietê, do
Estado de São Paulo Publicado no Diário Oficial de
14 de outubro de 1944 ...... ,........•. , , . , .. , , .. , . •

42

16.734 -

16.735

16.738 -

ATOS DO PODER EXECUTIVO

VII
Págs.

16. 739 -

JUSTIÇA Decreto de 5 de outubro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Gomide Ribeiro dos Santos a pesquisar jazidas de rochas betumin_osas e piro-betuminosas - classe IX em terras de domínio privado, no
município de Angatuba, comarca de ltapetininga, do Estado
de São Paulo- Publicado no Diário Oficial de 14 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

JUSTIÇA - Decreto de 5 de outubro de 1944 - Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Filgueiras a lavrar jazidas
de rochas betuminosas e piro-betuminosas no mun'icípio
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo - Publicado
no Diáúo Oficial de 14 de outubw de 1944 . . . . . . . . . .

45

16.741- V!ACÃO - Decreto de 5 de outubro de 1944 - Aprova
novo; orçamentos parciais para a construç2o do primeil"O trecho do ramal de Treviso, da Estrada de Ferro Dona
Teresa Cristina - Publicado no Diário Oficial de 7 de
Outubro de 1944" ................................. .

47

16. 740 -

16.742

JUSTIÇA - Decreto de 6 de outubro de 1944 - Aprova o regimento do Serviço de Estatística Demográfica,
Moral e Política, do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores - Publicado no Diário Oficial de 9 de outubro
de 1944 ......................................... .

47

VIAÇÃO - Decreto de 6 de outubro de 1944 - Ap.rova
novos orçamentos para obras na Estrada de Ferro Noroeste do Brasii - Publicado no Diário Oficial de 9 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

GUERRA - Decreto de 6 de outubro de 1944 Suprime cai-go extinto - Publicado no Diário Oficial de 9
de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

GUERRA - Decreto de 6 de outubro de 1944 - Suprime cargo extinto - Publicado no Diária Oficial de 9
de outubro de 1944
..........................

54

16. 746 -

GUERRA - Decreto de 6 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de 9
de outubro de 1944 . ·........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

16.747 -

GUERRA Decreto de 6 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Ofici2l de 9
de outubro de 1944 .................. , . . . . . . . . . . . . .

55

16. 748 -

GUERRA - Decreto de 6 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 9
de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

16.749 -

GUERRA- Decreto de 6 de outubro de 1944- Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial de 9
de outubro de 1944 ..........................·. . . . .

56

16.750 -

GUERRA - Decreto de 6 de outubro de 1944 Suprime çargos extintos -.Publicado no Diário· Oficial de 9
de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

16. 74_3 -

16.744

16. 745 -

VIII

ÍNDICE

Págs.
16.751 -

GUERRA - Decreto de 6 de octtubro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 9
de outubro de 1944 ................. , . . . . . . . . . . . . .

57

16.752 ___:__ GUERRA - Decreto de 6 de outubro de 1944 - Suprime cerg~ extinto - Publicado no Diário Oíicial de 9
de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

16. 753 -

GUERRA - Decreto de 6 de outubro .de 1944 Suprime cargos extintos __:_ Publicado no Diário Oficial de 9
de outubro de 1944 ................ , , . . . . . . . . . . . . .

57

16.754

GUERRA - Decreto de 6 de outubro de 1944 - Suprime cargo excedente Publicado no Diário Oficial
de 9 de outubro de' 1944 .·, .........·, , ............. ,

58

GUERRA - Decreto de 6 de outubro de 1944 - Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 9
• de outubro de 1944 ................... , . , ... , , .... , .

58

GUERRA ~ Decreto de 6 .de outubro de 1944 - Suprime cargos extintos ~ Publicado no Diário Oficial de 9
de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

GUERRA ~ Decreto de 6 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos ~ Publicado· no Diário Oficial de; 9
de outubro de 1944 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

GUERRA - Decreto de 6 de outubro de 1944 - Suprime carg-r>s extintos - Publicado no Diário Oficial de 9
de outubro de 1944
... .. ... .. .. .. .. .. ..

61

16.755 -

16.756

16.757

~

16. 758

16. 759- GUERRA -

Decreto de 6 de outubro de 1944 - Extingue cargos excedentes Publicado no Diário Oficial
de 9 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

16. 76() -

GUERRA - Decreto de 6 de outubro de 1944 - Su•prime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 9
de outubro de 1944 ................ , . . . . . . . . . . . . .

62

16. 761 -

AGRICULTURA - Decreto de 6 de outubro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Bruno Arrivabene a lavrar
jazida de !Caulim e associados no município de Cotia, no
Estado de São Paulo - Pu''?licado no Viário Oficial de
10 de outubro de 1944 ............ , . . . . . . . . . . . . . . .

62

16.762

AGRICULTURA Decreto de 6 de· outubro de 1944
Autoriza os cidadãos brasileiros João Vargas e Manuel Marques de Leão a pesquisar quartzo e associados
no município de Oliveira dos Brejinhos, do Estado da Bahia - Pub'ticado no Diário Oficial de 10 de outubro de

1944 ............................................ .

63

16.763 -

AGRICULTURA Decreto de 6 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Leonardo Falabella a pesquisar hematita, minério de manganês e associados no
município de Belo Vale, do ~stado de Minas Gerais
Publicado no Diário Oficial de 10 de outubro de 1944

64

ATOS DO PODER

EXECUTIYO

IX
Págs.

16.764 -

AGRICULTURA- Decreto de 6 de outubro de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Leonardo Falabella a pesquisar talco e associados no município de Congonhas do
C8.mpo, do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de 10 de outubro de 1944 . , ........... , . . .

65

16. 765 -

AGRICULTURA Decreto de 6 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Cat..emim Bezerra a pesquisar berilo e associados no .município de
Quixeramobim, do Estado do Ceará - P·ublicado no Diário Oficial de 10 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

16.766 -

AGRICULTURA Decreto de 6 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Ferreira da Fonseca a pesquisar quartzo no município de Itaperuna, do
Estado do Rio de Janeiro Publicado no Diário Oficial de 10 de outubro de 1944 . , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

16.767 -

AGRICULTURA Decreto de 6 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Fernando Magri a pesquisar mica, caulim e associados no município de Bicas,
do Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial de 10 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

AGRICULTURA Decreto de 6 de outubro de 1944
Autoriza o cidadi'ío brasileiro Agenor Teixeira da Costa a pesquisar mármore, calcita, calcário e caulim no município ô.e Pedro Lu)poldo, do Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial de 10 de outubro de 194·4 . .

67

16.769- AGRICULTURA Decreto de 6 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo d2 M2galhães
Castro a pesquisar ieldspato e associados ,no Distrito Federal Publicado no Diário Oficial de 10 de outubro
de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

16.770- AGRICULTURA Decr0to de 6 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Sivert 'Francisco Bar. tholdy a pe!!:quisar ouro e :;:sscciadcs no município de Vizeu, do Est2do do Pará - Publicado no Diário Oficial de
10 de outubro de 1944
.. .. .. .. ... ... .. .. .. ... ...

69

16.771 -AGRICULTURA Decreto de 6 de outt1bro de 1944
Autoriza o cidadi'ío brasileiro
Clarismundo Morais
Rêg 0 a pesquisar minério de zircônio e associados no município de Parreiras, do Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial de 10 de outubro de 1944 . .

70

16. 768 -

16.772 -AGRICULTURA -

16.773 -

Decreto de 6 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro João Catarina Sobrinho a
pesquisar mica, quartzo e pedras coradas no município
de Malacacheta, do Estado de Minas Gemis ~ Publicado no Diário Oficial de 10 de outubro de 1944 . . . . . .

70

VIAÇÃO- Decreto de 9 de outubro de 1944- Altera a ..
Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do· Servi.ço de Documentação do Ministério da Viação
e Obras Públicas e dá outras providências Publicado
ho Diário Oficial de 11 de outubro de 1944 · . . . . . . . . . . . .

71

X

16. 774 -

16. 775 -

16. 776

ÍNDICE

EDUCAÇÃO

~

Decreto de 9 de outubro de 1944 -

~~u

Págs.

p:-ime cargos extintos Publicado no Diário Oficial de
11 de outubro de 1944 ........................... .

72

EDUCAÇÃO - Decreto de 9 de outubro de 1944 - Suprime cargos e:h1:intos Publicado no Diário Oficial de
11 cie outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

EDUCAÇÃO -

Decreto de 9 de outubro de 1944 - SuPublicado no Diá.-io Oficial de 11 de
outubro de 1944 . , ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prime cargo extinto 16. 777 -

EDUCAÇÃO -

72

Dec:reto de 9 de outubro de 1944 - SuPublicado no Diário OHcial de 11

prime cargo extinto de outub:ro de 1944

.... , . , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73-

Decreto de 9 de outubro de 1944 - Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de
11 de outubro de 1944 ..... ........ ...... ... .......

73

GUERRA - Decreto de 10 de outubro de 1944 - Cria
a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Asilo de Inválidos da Pátria, do Ministério da
Guerra, e dá outras providências Publicado no Diário
Oficial de 12 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

AGRICULTURA - .Decreto de 10 de outubro de 1944
- Cri:õl a Colônia Agrícola Nacional do Piauí - Publicado no Diário Oficial de 12 de outubro de 1944 . . . . . . . .

74

Decreto de 10 de outubro de 1944
Outorga a Irmãos Granzotto, Mesquita & Cia. Limi-,
tada, com sede em Campos Novos, Estado de Ss.nta Catarina, concessão para aproveitamento da energia hidráulica
existente no Rio São João, distrito da sede do município
de Campos Novos, Estado de Santa .Catarina Publicado no Diário Oficial de 9 de novembro de 1944 . . . . . .

75·

16.782 -

TRABALHO - Decreto de 10 de outubro de 1944 Transfere função da Tabala Numérica Ü!dinária de Extranumerário-mensalista do Departamento de Previdência
Social para a da Delegacia Regional em Niterói (Rio de
Janeiro), ambos do Ministério do Trahalho, Indústria e
Comércio Publicado no Diário Oficial de 12 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

16. 783 -

TRABALHO - Decreto de 10 de outubro de 1944 Concede à Companhia Nordeste de Seguros autorização
para funcionar e aprova seus estatutos Publicado no

16. 778 -

16. 779 -

16, 780 -

16.781 -

EDUCAÇÃO -

AGRICULTURA -

Diário Oficial de 18 de outubro de 1944 ............. ·.

16.784 -

TRABALHO -

78'

Decreto de 11 de outubro de 1944 -

Concede à sociedade anônima Eli Lilly And Company of
Brazil, Inc, autorização para funcionar na República Publicado no Diário Oficial de 17 de outubro de 1944 . . .

79·

ATOS DO PODER EXECU'flVO

XI
Págs.

16.784 -

TRABALHO Decreto de 11 de outubro de 1944 Concede à sociedade Pousada & Companhia Limit:ada autorização para funcic.nar como emprêsa de navegação
de cabotagem, de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1944 Publi-cada rro Diário Oficial de 8 de novembro de 1944 . . . .

80

16.786 -

TRABALHO Decreto de 11 de outubro de 1944 Aprova novos estatutos da Companhia de Seguros Ssgres
- Publicado no Diário Oficial de 18 d~ outubro de 1944

80

16.787 -

AGRICULTURA - Decreto de 11 de outubro de 1944
- Aprova o Regimento do Centro N.~.ciona1 de EnSino e
Pesquisas Agronômicas, do Ministério da Agricult"t1ra
Publicado no Diá::io Oficial de 13 de outubro de 1944 . .

81

16.788

TRABALHO - Decreto de 11 de outubro de 1944 Concede à Sociedade de Matérias Primas Selta Limitada
autorização para funcionar como emprêsa- de navegação
de cabotagem, de acôrdo com o que presci·eve o
Decreto-lei n. 0 ;2. 784, de 20 de novembro de 1940
Publicado no Diário Oficial de 20 de outubro de

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

102

16.789 -

AGRICULTURA- Decreto de 11 de outubro de 1944Suprime função na Tabela Numérica Ordinária de ExtraM
numerário-mensalista da Divisão de Caça e Pesca do Ministério da Agricultura Publicado no Diário Oficial
de 13 de outubro de 1944 ... .......................

102

16.790 -

AGRICULTURA- DecretoMlei de 11 de outubro de 1944
- Renova o Decreto n. 0 9. 274, de 10 de abril de 1942
- Publicado no Diário Oficial de 14 de outubro de 1944

103

16 .. 791 -

AGRICULTURA - Décreto de 11 de outubr:o de 1944
- Renova o Decreto n, 0 8. 978, de 11 de março de 1942
- Publicado no Diário Oficial de 14 de outubro de 1944

103

16.792 -

AGRICULTURA - Decreto de 11 de outubro de 1944
- Concede autorização para funcionar, como emprêsa de
energia elétrica, à firma Moreira & Companhia - Publicado no Diário Oficial de 11 de novembro de 1944 , .. , . .

104

AGRICULTURA - Decreto de 11 de outubro de 1944
Autoriza a Emprêsa de Terras e Minérios Ltda. a
lavrar jazida de minérios de ferro no município de Santana
de Parnaíba, do Estado de São Paulo Publicado no
Diário Oficial de 14 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . .

105

16.794 __..:'AGRICULTURA - Decreto de 11 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Ferreira Lopes
a lavrar jazida de caulim e associados no município de
Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo - Publicado
no Diário Oficial de 14 de outubro de 1944 ......... .

106

1944

16.793 -

16.795

AGRICULTURA - Decreto de 11 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Otacílio de Almeida e
Albuquerque a pesquisar quartzo, mica e associados no
município de Trajano de Morais, no Estado do Rio de
Janeiro - Publicado no Diário Oficial de 14 de outubro

de 1944 ................ , ...•..... , ............•. ,

107

:m

Í:'\DICE

Págs.
16.796 -

AGRICULTURA - Decreto de 11 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro. Francisco Manuel Pinto
Vergueiro a pesquisar argila, caulim e associados no município de Guarulhos, do Estado de Sã~ Paulo Publicado no Diário Oficial de 14 de outubro de 1944 .. , . , ...

107

16.797 -

AGRICULTURA - Decreto de 11 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro João dos Santos Abreu
a pesquisar diamante e associados, no município de Diamantina, do Estado de Minas G~rais Pub}icado no
Diário Oficial de 14 de outubro de 1944 ........ , .. , . .

108

16.798 -

AGRICULTURA - Decreto de 11 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Marques de
Paula a pesquisar mica e associados no município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais Publicado
no Diário Oficial de 14 de outubro de 1944 . . . . . . . .

109

16.799 -

AGRICULTURA - Decreto de 12 de outubro de 1944
· - Autoriza ·o -cidadão brasileiro Francisco Ribeiró de Carvalho a pesquisar cassiterita e associados, no município de
São João dei Rei, no Estado de Minas Gerais - Publicado
no Diário Oficial de 17 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . .

110

16.800 -

AGRICULTURA - Decreto de 12 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brâsileiro Antônio Fa!abella a pesqui.:::.ar calcáreo, m;rmore, acres e minério de manganês e
associados no município de Congonhas do Campo, do Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial
de 17 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

16.801 -

AGRICULTURA - Decreto de 12 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Falabella a pesquisar talco e associados no município ·de Congonhas do
Campo, do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 17 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

16.802 -

AG-RICULTURA - Decreto de 12 de outubro de 1944
- Autoriza a Emprêsa de Mineração Irmãos Peccicacco
a pesquisar feldspato e associados no município de São
Paulo, do Estado· de São Paulo- Publicado no Diário Oficial de 17 de outubro de 1944 ........• . . . . . . . . . . . . . . .

112

16.803 -

AGRICULTURA - Decreto de 12 de outubro de 1944
- Autoriza: o cidadão brasileiro Breno de Matos a pesquisar acres e associados no município de Taubaté, do
Estado de São Paulo Publicado no Diário Oficial
de 17 de outubro de 1944 ......................... ~

112

16.804 -

AGRICULTURA - Decreto de 12 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Moisés Lupion de Troya
a pesquisar minério de ferro no município de Castro, do
Estado do Paraná - Publicado no Diário Oficial de 17
de outubro de 1944 .......• , .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

AGRICULTURA - Decreto de 12 de outubrO de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro João Martins 'Prado a pes~
quisar minério de ouro no município de Tiradentes, do
Estado de Minas Gerais ~ Publicado no Diário Oficial de
17 de outubro de 1944 ............ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

16. 805

~

A'fOS

DO PODER

EXECUTIVO

XIII
Págs.

AGRICULTURA Decreto de 12 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Durva:l da Cunha Regis
a pesquisar quartzO e associados no município de Campo
Formoso, no Estado da Bahia - Publicado no Diário Oficial de 17 de outUbro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

AGRICULTURA Decreto de 12 de outubro de 1944
- Autoriza os .cidadãos brasileiros José Luís de Almeida
Soares· e Bruno de Matos a pesquisar dolomita e associados
no município de Paraitinga, do Estado de São Paulo Publicado no Diário Oficial de 17 de outubro de 1944 . . . .

115

16.808- AGRICULTURA- Decreto de 12 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro José Antônio Brum a pesquisar mica e_ associados no município de Caratinga, do
Estado de Mina:s Gerais Publicado no Diário Oficial
de 17 de outubro de 1944 ..................... ; . . . .

116

16.806 -

16.807

16.809 -

AGRICULTURA Decreto de 12 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro João Brisola a pesquisar
calcáreo, argila e :::.ssociados no município de Capão Bonito,
do Estado de São Paulo Publicado no Diário Oficial
de 17 de outubro de 1944 ....... ...... ... ... .......

116

AGRICULTURA Decreto de 12 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Pinto de Abreu
a pesquisar mica e associados no município de Eugenópolis,
do E9tado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 17 de outubro de 1944 ................... .......

117

16.811

AGRICULTURA - Decreto de 12 de outubro de 1944
Autoriza a cidadã brasileira Inah de' Carvalho Nunes
Coelho a pesquisar mica e associados no município de Peçanha do Estado de Minas Geràis - Publicado no Diário
Oficial de 17 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

16.812

AGRICULTURA Decreto de 12 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Urias de Oliveira Braga
a pesquisar mica e associados no município de Peçanha,
do Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial de 17 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

llS

16.813 -

AGRICULTURA Décreto de 12 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Durval de Freitas Rocha
a pesquisar minério de zircônio e associ2dos no município
de Poços de Caldas, do Estado ·de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de 17 de outubro de 1944 . . .

119

16.814--' AGRICULTURA - Decreto de 12 de outubro de 1944
Autoriza o cid'adão brasileiro Argemiro Barbosa de
Amorim a pesquisar quartzo, pedras coradas e ass·ociados,
no município de Castelo, do Estado do Espírito Santo
- Publicado no Diário Oficial de 17 de outubro de 1944

120

16.815- AGRICULTURA- Decreto de 12 de outubro de 1944
- .{\.utoriza o cidadão brasileiro Francisco Duque de Mesquita a pesquisar mica e associados no município de Espera
Feliz, do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 17 de outubro de 1944 .... ,.... , ..... , . . . . .

120

16.810

XIV

ÍNDICE

Págs;
16,816 -

AGRICULTURA Decreto de 12 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Elias Eugênio Cavalcante
a pesquisar berilo e associados no município de Quixeramobim, do Estado do Ceará - Publicado no Diário Oficial
de 17 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

16.8Ú- AGRICULTURA -Decreto de 12 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Daniel Vivacqua a pesquisar tantalita, cassiterita< e associados no município de
São João dei Rei, no Estado de Minas Gerais - Publicado
no Diário Oficial de 17 de outubro de 1944 ...... , . . . . .

122

16.818 -

FAZENDA Decreto de 12 de outubro de 1944 .._
Autoriza o cidadão brasileiro Alberto Jackson BYington
Júnior a comprar pedras preciosas - Publicado no Diário
Oficial de 27 de outubro de. 1944 .... , , . . . . . . . . . . . .

123

16.819 -

FAZENDA Decreto de 13 de outubro de 1944 Exclui do regime de liquidação a firma que menciona,
e dá outras provid&ncias - Publicado no Diário Oficial
de 14 de outubro de 1944 ..........................

123

16.820 -

FAZENDA AGRICULTURA Decreto dt? 13 de
outubro de 1944 - Inclui no regime de administração pelo
Govêrno Federal a Sociedade Colonizadora Hanseática
Ltda . , com sede em "Hamônia, Estado de Santa Catarina
e dá outras providências Public,ado no Diário Oficial
de 16 de outubro de 1944 - Reproduzido no Diário Oficial de 19 de outubro de 1944 ......................

123

16.821- GUERRA Decreto de 13 de outubro de 1944 Aprova -o Regulamento para· a concessão das Medalhas
criadas no Exército pelo Decreto-lei n. 0 6. 795, de 17 de
agôsto de 1944 - Publicado no Diário Oficial de 25 de
outubro de 1944 ................................. .
16.822- EDUCAÇÃO Decreto de 13 de outubro de 1944 Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista. do Serviço de Saúde dos Portos, do
Ministério da Educação e Saúde, e dá outras providências
- Publicado no Diário Oficial de 16 de outubro de 1944

128

16.223 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 13 de o~tubro de 1944 Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Faculdade de Medicina da Bahia,
do Ministério da Educação e Saúde, e dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de 16 de outubro
de 1944 , ......... , , ...· ..... , .............. , . . . . . .

129

16.824 -

JUSTIÇA - Decreto de 13 de outubro de 1944 Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Tribunal de Segurança Nacional,
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores - Publicado no Diário Oficial de 16 de outubro de 1944 ... , , . . .

129

- Decreto de 13 de outubro de 1944 - Aprova
novo orçamento para execução de obras no pôrto
- Publicado no Diário Oficial de 16 de outubro
............. ~ ........................... .

131

16.825

VIAÇÃO
prOjeto e
de Natal
de 1944

ATOS

DO PODER

EXl!:GU'flVO

XV
Págs.

16.825- AGRICULTURA - Decreto de 13 de outubro de 1944
Aprova o Regimento da Superir..tendência do Ensino
Agrícola e Veterinário, do Ministéúo da Agricultura -Publicado no Diário Oficial de 15 de outubro de 1944 Retificado no Diário Oficial de 8 de novembro de 1944

16.827

131

AGRICULTURA - Decreto de 13 de outubro de 1944
- . Outorga conCessão a Carlos Grandi, para aproveitamento da energia hidráulica de um desnível existente no
rio Taquara; no distrito de Estrêla, município de Nova
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro - Publicado no Diário
Oficial de 28 de novembro de 1944 •............. , . , .

136

16. 828 -

AGRICULTURA - Decreto de 13 de outubrç. de 1944
- Au,toriza a Companhia Paulista de Fôrça e Luz a construir uma linha de transmissão entre a Usina de Avanhandava e a cidade de Marília, no Estado de São Paulo,
passando pela ,de Lins, no mesmo Estado - Publicado no
DiiJ.rio Oficial de 14 de novembro de 1944 , .. , . , . . . . . .

139

16.829

AGRICULTURA - Decreto de 13 de outubro de 1944
- Outorga à Companhia Usina Vassununga S. A. concessão para aproveitamento de energia hidráulica de um
desnível existente no ribeirão Vassununga, distrito de Luís
Antônio, município de São Simão, Estado de São Paulo Publicado no Diário Oficial de 23 de outubro de 1944

139

GUERRA- Decreto de 16 de outubro de 1944- Torna
insubsistente o Decreto n, 0 10.657, de 17 de outubro
de 1942 - Publicado no Diário Oficial de 18 de outubro
de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

16.831 -GUERRA- Decreto de 16 de outubro de 1944- Transforma e transfere função nas Tabelas Numérica, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Fábrica de Juiz de Fora- Publicado no Diário Oficial de 18
de outubro de 1944 .. , . , .. , . , . , , . , ... , . . . . . . . . . . . . .

141

16.830 -

16.832

FAZENDA- Decreto de 16 de outubro de 1944 - Suprime cargo extinto - Publicado n'a Diário Oficial de 18
de outubro de 1944 .............................. .

16. 833 -

16.834

16.835

141

FAZENDA ~ Decreto de 16 de outubro de 1944 - Modifica dispositivos do Regulamento da Caixa de Amortização ~ Publicado no Diário Oficial de 18 de outubro

de 1944 . • . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

142

PAZENDA - Decreto de 16 de outubro de 1944 ~ Altera a lotação numérica e nominal das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Minisdo Ministério da Fazenda - Publicado no ·Diário Oficial
de 18 de outubro de 1944 ..... .............. .......

142

-FAZENDA~

Decreto de 16 de outubro de 1944- Inclui
nos efeitos do Decreto-lei n. 0 4, 166, de 11 de março de
1942, a emprêsa que menciona, e dá outras providências
- Publicado no Diário Oficial de 18 de outubro de 1944

143

XVl

ÍNDICE

Págs.
16.836- FAZENDA- Decreto de 16 de outubro de 1944- Determina a incorporação, ao Fundo de IndeniZações, de valor
que menciona e dá outras providências - Publicado no
Diário Oficial de 18 de outubro de 1944 , . , ......... , .
16.837 -

144

VIAÇÃO - Decreto de 16 de outubro de 1944 - Aprova
projeto e orçamento para construção· do Ramal 4 do Canal
do Meio Sistema do Alto Piranhas Publicado n6
Diário Oficial de 18 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . .

144

16.838 -

VIAÇÃO -Decreto de. 16 de outubro de 1944 - Aprova
projeto e orçamento para obras no pôrto de Santos Publicado no Diário Oficial de 25 de outubro de 1944

145

16.839 -

VIAÇÃO Decreto de 16 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de 18
de outubro de 1944 ......... , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

16. 840 -

VIAÇÃO Decreto de 16 de ·outubro de 1944 Suprime cargos extintos Public::do no Diário Oficia' de
18 de outubro de 1944 .......................... , ...

146

16.841 -

VIAÇÃO Decreto de 16 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial de
18 de outubro de 1944 .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

VIAÇÃO Decreto de 16 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de 18
de outubro de 1944 ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

VIAÇÃO Decreto de 16 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de 18
de outubro de 1944 ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

VIAÇÃO Decreto de 16 de outubro de 1944 - Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial de
18 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

16.845 -

VIAÇÃO Decreto de 16 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de 18
de outubro de 1944 , ........... , ......... , ... ·., ... :

149

16.846 -

VIAÇÃO Decreto de 16 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial de
18 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149

16.847- VIAÇÃO - Decreto de 16 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de 18
de outubro de 1944
.......... :. . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

16.842 -

16.843 -

16.844 -

16. 848 -

16. 849 -

16.850

VIAÇÃO Decreto de 16 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial
de 18 de o_utubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

VIAÇÃO Decreto de 16 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de
18 de outubro de 1944 ...... , .... , , . , . . . . . . . . . . . . .

151

VIAÇÃO Decreto de 16 de outubro de 1944 Extingue cargos excedentes - Publicado no Diário Oficial de
18 de outubro de 1944 ............... , ... ; ....... .

151

A'rOS

DO PODER

EXECUTIVO

xvn
Págs.

16.851 -VIAÇÃO - Decreto de 16 de outubro de 1944 - :Suprime cargo extinto Publicado no Diário Oficial de
18 de outubro de 1944 , ..... , , . -· ..... , .. , , . . . . . . . . .

152

16.852 -

VIAÇÃO - Decreto de 16 de outubro de !944 Suprime cargo extinto Publicado no Diário Oficial de
18 de outubro de 1944 , .............. , , .......... ,

152

16. 853 -

VIAÇÃO - Decreto de 16 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto - PublicadO no Diário Oficial de 18
.de outubro de 1944 .......................... : .. , . .

152

16, 854- -

VIAÇÃO - Decreto de 16 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de
18 de outubrO de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

SuVIAÇÃO - Decreto de 16 de outubro de 1944 prime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de
18 de outubro de 1944

153

VIAÇÃO - Decreto de 16 de outubro de 1944 - Extingue cargo excedente - Publicado' no Diário Oficial de
18 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

VIAÇÃO - Decreto de 17 de outubro de 1944 - Altera a Tabela Numérica- Ordinária de Extranumeráriomensalista de diversos órgãos do Departamento dos Correios
e Telégrafos e dá outras providências Publicado no
Diário Oficial de 19 de outubro de 1944 .. , , ....... , . .

154

AERONÁUTICA - Decreto de 17 de outubro de 1944
- Cria o Estandarte da Escola de Aeronáutica - Publica:do no Diário Oficial de 31 de outubro de 1944.,,.....

158

16.859 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 17 de outubro de 1944 Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio· Além ParaÍb::J., com
sede no Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 22 de dezembro de 1944 .... , ........ , . .

153

16. 860 -

EDUCAÇÃO Decreto de 17 de outubro de 1944 Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Pio XI, com sede em
Niterói, no Estado do Rio de Janeiro - Não foi publicado no Diário Oficial por falta de pagamento........

153

AGRICULTURA - Decreto de 17 de outubro- de 1944
Autoriza a Companhia Luz e Fôrça "Santa Cruz" a
ampliar as suas instalações mediante a construção de uma
rêde de distribuição em Vila Odilon, no município de Ourinhos, Estado de São Paulo . - Publicado no Diário Oficial
de 8 de novembro de 1944 , , , .......... , . . . . . . . . . . .

159

16.862 ·_ EDUCAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Extingue cargo excedente - Publicado no Diário Oficial
de 20 de outubro de 1944 ........... , . . . . . . . . . . . . .

159

16.855 -

16. 856 -

16.857 -

16.858

16.861

16.863 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 18 de outubro de 1944 Extingue cargo excedente - Publicado no Diário Oficial
de 20 de outubro de 1944 ....................... , . .

Col. de Leis- Vol. VIII- iudi<::e

160
F. 2

XVIII

ÍNDICE

Págs.
16.864 -

EDUCAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 EJo.'tingue c.:J.rgos excedentes Publicado no Diário Oficial de 20 de outubro de 1944 . . . . . . .
. ..... , . . .

160

16.865- EDUCAÇÃO- Decreto de 18 de outubro de 1944 Extingue cargos excedentes Publicado no Diário Oficial de 20 de outubro de 1944
... . .. .. ....

160

16.866 -

EDUCAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial
de 20 de outubro de 1944 . . . .
...........

161

16.867 ~- EDUCAÇAO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprlme cargo extinto Publicado no Diário Oficial
de 20 de outubro de 1944 . . . .
.............

161

16.868 --EDUCAÇÃO -Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial
de 20 de outubro de 1944

162

16.869 -

EDUCAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial
de 20 de outubro de 1944

162

16. 870 -

EDUCAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto -- Publicado no Diário Oficial
de 20 de outubro de 1944 . .

162

EDUCAÇÃO Decreto de 18 àe outubro de 1944 Suprime cargo extinto Publicado no Diário Oficial
de 20 de outubro de 1944 . . . . . . .
.. .... ... .. ..

162.

EDUCAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime caTgo extinto Pcblicado no Diário Ofi.ciDl
de 20 de outubro de 1944 . . . . .
.............

163

EDUCACÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime- cargos extintos Publicado no Diário Oficial
de 20 de outubro de 1944 . . . . . . . .

164

EDUCAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto Publicado • no Diário Oi'icial
de fO de outubro de 1944 ..... , .......... , ....... .

164

16.875

EDUCACÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime-cargos extintos Publicado no Diál'io Qficial
de 20 de outubro de 1944 ............ .

164

16. 876 -

VIAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944
.Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial de
20 de _outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

16. 877 -

VIAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Su- •
prime cargo extinto- Publicado no Diário Oficial de
20 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

VIAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial de
20 de outubro de 1944 ................... , . . . . . . .

166

16. 871 -

16. 872 -

16.873 -

16 .8'14 -

16.878 -

ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

XIX
Pégs.

16. 879 -

VIAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto ~ Publicado no Diário Oficial de
20 de outubro de 1944
....................

166

16. 880 ~ VIAÇÃO ~ Decreto de 18 de outubro de 1944 ~ Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial de
20 de outubm de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

VIACÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Sup:rim~ cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de
20 de outubro de 1944
.............. .

167

VIACÃO Decreto de 18 de outebro de 19<1-4- Suprim~ ca:rgos extintos - Publicado no Diário Oficial de
20 de outubro de 1944 .......................... .

167

16.883 -

VIAÇÃO Decmto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos Publicado no DiáriO Oficial de
20 de outubro de 1944
...... , . . . . . . . .

168

16.884 -

VIAÇÃO - Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto Publicado no Diário OfiCial de
20 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

16. 885 -

VIAÇÃO - Decreto de 18 de outubro de 1944 - Suprime
cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 20 de_ outubro de 1944 ........... , ... , , . , ........ , . . . . . . . . .

169

16.886- VIAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargos e:h'i:intos Publicado no Diário Oficial de
20 de outubro de 1944. ............... .... ... .......

169

16.881 -

16.882 -

16. 887 -

VIAÇ-ÃO - Decreto de 18 de outubro de 1944 - Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de 20
de outubro de 1944 ...... , . , ....... , . , .. , ... , .. , . , . .

170

16. 888 -

VIAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de 20
de outubro de 1944 ....... , ......... , ............... '

170

VIAÇÃO - Decreto de 18 de outubro de 1944 - Suprime cargos e:h--tintos - Publicado no Diário Oficial de 20 de
outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

VIAÇÃO -Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime ca<rgo :extinto - Publicado no Diáiio Oficial de 20
de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

VIAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 20
de outubro de 1944- .............. , , . , , ..... , . . . . . . .

172

VIAÇÃO Decreto de 18 de outubro de 1944 Suprime cargo::; extintos Publicado no Diário Oficial de
20 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172

16.893 ______:_____ AGRICULTURA Decreto de 19 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Alves Teixeua a
pesquisar minério de manganês e associs,dos no municípto
de Ponte Nova, do Estado de Minas Gerais - Publicado
no Diário Oficial de 23 de outubro de 1944 ....... ·.,,.

173

Úl. 889 -

16.890

16. 891 -

16.892

XX

ÍNDICE

Págs.
16. 8'94 - . AGRICULTURA- Decreto de 19 de outubro de 1944Autoriza o cidadão brasileiro Marcolino Martins Cz.•bral a
pesquisar carvão mineral e associados no município de
O:rleans, do Estado de Santa Catz'l'ina Publicado no
Diário Oficial de 23 de outubro de 1944

173

l6.895

AGRICULTURA - Decreto de 19 de outubro de 1944
Autoriza. o cidadão brasileiro Silvio Brandon Schiller
a pesquisar minério de ouro e associados no município de
Sabz:.rá, do Estado de Minas Gernis - Publicado no Diário
Oficial de 23-10-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

16.896

AGRICULTURA Decreto de 19 .de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Guilherme Woods Soares
a pesquisar magnesita e associados no município de Bom
Jesus dÕs Meiras, do Estado da B~::..·hia Publicado. no
Diário Oficial de 23 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . .

175

16.897- AGRICULTURA - Decreto de 19 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Guilherme Wood-s Soares
a pesquisar magnesita, talco e associados no município de
Bom Jesus dos Meino.•s, do Estado da Bahia - Publicado
no Diário Oficinl de 23 de outubro de 1944 .... ; ..... ,

176

16.898 -

AGRICULTURA- Decreto de 19 de outubro de 1944Auttoriza .o cidadãO brasileiro Sivert Francisco Bartholdy
a pesquisar oUro e associados no município de Vizeu, no
Estado do Pará - PUblicado no biário Oficial de 23 de
outubro de 1944 ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

16.899

AGRICULTURA Decreto de 19 de outubro de 1944
Autoriza o cidc:dão brasileiro Cícero Leite Dantas a
pesquisar salitre no município de Milagres, do Estado do
Ceará - Publicado no Diário Oficial de 23 de outubro
de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

16.900

AGRICULTURA - -Decreto de 19 de outubro de 1944- Autoriza o cidadão br-asileiro Edmundo Alves da Cunha
a pesquisar mie::;, e associados no município de Malacacheta, do Estado de Minas Gerais ~ Publicado no Diário
Oficial de 23 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178

16.901 -AGRICULTURA - Decreto de 19 de outubro de 1944
- Autoriza o ddftdão brasileiro Osvaldo Pinho Magalhães
a pesquis~::..•r ·carvão mineral e associados no município de
Orleans, do Estado de Santa Catarina Publicado no
Diário Oficial de 23 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . .

179

AGRICULTURA ~ Decre-::o de 19 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Renato Petrocchi a pesquisa-r calcáreo e mármore no município de São Gotardo,
no Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 23 de outubro de 1944 ................ .-.........

179

AGRICULTURA - Decreto de 19 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Manuel de Sousa a pesquisar ouro no município de Currais Novos, do Estado do
Rio Grande do Norte - Publicado no Diário Oficial de
23 de outubro de 1944 .................. , .

180

16.902 -

16.903

ATOS

>JO

PODim

EXECUTIVO

XXI
Págs.

16.90_4- AGRICULTURA- Decreto de 19 'de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Moisés Lupion de Troya
a pesquisar minérios de ferro, no município de Castro, do
Estado do Paraná - Publicado no Diário Oficial de 23 de
de outubro de 1944 ........................... , . . .
16.905 -

181

AGRICULTURA - Decreto de 19 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brs•sileiro Moisés Lupion de Troya
a pesquisar minérios de ferro e associados, no município
de Castro, do Estado do Paraná - Publicado no Diário
Oficial de 23 de outubro de 1944 ...... , , .. , . . . . . .. . . .

182

16.906- AGRICULTURA,..._ Decreto de 19 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Vítor Pereirs.• a
pesquisar calcáreo no município de Lavras, 'do Estado de
Minas Gerais Publicado no Diário Oficial de 23 de
outubro de 1944 ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182

16.907 -

f.,GRICULTURA - Decreto de 19 de outubro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Dilney Chmres Cabral a
pesquisar carvão mineral e associados no município de
Orleans, do Estado de Santa Catarina Publicomo no
Diário Oficial de 23 de outubro de 1944 ......... , . . . .

163

16.908- AGRICULTURA Decreto de 19 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Jorge de Paiva Meira a
pesquisc.•r minério de ferro e associados no município de
Imbuial, do Estado do. Pamná Publicado no Diário
Olicia.l de 23 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184

16.909 -

AGRICULTURA - Decreto de 19 de outubro de 1944
Autoriza a cidadã brasileira Cecy Coutinho Dantas a
pesquisar tzmtalita e associados no município de Picuí,
do Estado da Paraiba - Publicado no Diário Oficial de
23 de outubro de 1944 ........... , ...... , ...... , .. ,

184

16.910- AGRICULTURA Decreto de 19 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão Cícero Leite Dantas a pesquisar caulim e
minerc.•is no município de Milagres, do Estado do Ceará - Publicado no Diário Oficial de 23 de outubro de 1944 ................... • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.85

16.911- AGRICULTURA - Decreto de 19 de outubro de 1944
· - Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Ferreira dos
Santos, a pesquisar quartzo e pedras coradS<s no município
de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de 23 de outubro de 1944 . . . . . . . .

185

16.912 -AGRICULTURA Decreto de 19 de outubro de 1944 ·
- Autoriza o cidadão brasileiro Lucas Abilio S~ldanha a
pesquisar quartzo e pedras coradas no município de Atalaia, no Estado de Minas Gerais - PublicS<do no Diário
Oficial de 23 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186,

16.913- AGRICULTURA- Decreto de 20 de outubro de 1944
- Outorga a Carlos de Brito & Cia., com sede na cidade
de Recife, Estado de Pernambuco, concessão par~ o aproveitamento da energia de uma quéda de água situada no

XXII

ÍNDICE

Págs.
ribeirão Tabuão, no distrito da sede no município de Delfim Moreira, Estado de Min~s Gerais
Publicado no
Diário Oficial de 25 de outubro de 1944
. .. .. ...

187

16.914- AGRICULTURA- Decreto de 20 de outubro de 1944
Declara de utilidade pública a desapropriação das terras
que menciOna, situadas no município de Uberli'ba, Estado.
de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial de 23
deoutubrode·1944
..........

189

l6. 915 -

EDUCAÇÃO Decreto de 20 de outubro de 1944
Declara de utilidade pública a desapropriação das t-erras
que menciona, situadas no município de Uberaba, Est<'.•do
de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de 24 de
outubro de 1944 - Retificado no Diário Oficial de 16 de
novembro de 1944

190

JUSTIÇA - Decreto de 21 de outubro de 1944
Suprime cargos extintos Publicado no Diádo Oficial de
23 de outubro de 1944

196

16.917- JUSTIÇA- Decreto de 21 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos - Publica.•do no Diário Oficial de 24
de outubco de 1944
........

197

16.916

16.918

JUSTIÇA -Decreto de 21 de outubro de 1944
Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial de
24 de outubro de 1944

197

16.919- JUSTIÇA- Decreto de 21 de outubro de 1944- Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 24
de outubro de 1944

198

16. 920 -

JUSTIÇA Decreto de 21 de outubro de 1944 Suprime cat_"gos extintos Publicado no Diário Oficial de
24 de outubro de 1944

198

GUER.."R.A- Decreto de 23 de outubro de 1944
Cria
a 3.a Companhia Rodoviária Independente com E->proveitamento da IV /4. 0 Batalhão Rodoviário ,___ Publicado no
Diário Oficial de 25 de outubro de 1944

199

FAZENDA - Decreto de 23 de outubro de 1944 - Reti~ica, em parte,- o Dec:reto n. 0 13. 753, de 27 de (JUtubro
de 1943, e dá outras providências - Publicado no Diário
Oficial de 25 de outubro de 1944
..........

199

16.923- VIAÇÃO- Decreto de 23 de outubro de 1944 Suprime C:õ.'l"go extinto - Publicado no Diário Oficial de 25
de outubro de 1944
.................

200

16.924- VIAÇÃO- Decreto de 23 de outubro de 1944- Aprova
projeto e orçamento pa:ra o quinto trecho da ligação. ferroviária Joaquim Murtinho à Fazenda Monte Alegre, na
Rêde de Viação Paraná-Sanb Catarina Publicado no
Diário Oficial de 25 de outubro de 1944 . . . . . . . .

200

16.921 -

16.922 -

ATOS DO PODER

EXECU'l'IVO

XXJI[
Págs.

16.925 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 23 de outubro de 1944 Cria funções na Tabela Numérica Ordmária de Extranumerário-mensalista da Biblioteca• Nacional, do Ministério
da Educação e Saúde - Publicado no Diário Oficial de
25 de outubro de 1944
...............

200

16.926- AGRICULTURA.- Decreto de 23 de outubro de 1944
- Suprime cargos extintos ,____ Publicado no Diário Oficial
de 26 de outubro de 1944 . .
..........

201

AGRICULTURA - Decreto de 23 de outubro de 1944
- Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oiicia.I
de 26 de outubro de 1944
..............

201

16.928- AGRICULTURA- Decreto de 23 de outubro de 1944
Suprime cargo extinto - Public<.'do no Diário Oficial
de 26 de outubro de 1944 . .

202

'16.929- AGRICULTURA Decreto de 23 de outubro de 1944
- Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial
de 26 de outubro de 1944.

202

16.930- AGRICULTURA- Decreto de 23 de outubro de 1944
- Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial
de 26 de outubro de 1944
.........

~03

16.931 -AGRICULTURA - Decreto de 23 de outubro de 1944
- Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficiai
de 26 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

203

16.932- AGRICULTURA - Decr·eto de 23 de outubro de 1944
- Extingue cargo excedente - Publicado no Diário Oficial de 26 de outubro de 1944 . .

203

16.927

16.933 -

AGRICULTURA Decreto de 23 de outubro de 1944
Extingue cargo excedente Publicado no Diário
Oficial de 26 de outubro de 1944

204

16.934- AGRICULTURA ~Decreto de 23 de outubro de 1944
- E::-:tingue cargo excedente - Publicado no Diáz-io Oficial de 26 de outubro de 1944 . . .
·

204

16.935 -

VIAÇÃO - Decreto de 23 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 26
de outubro de 1944

205

16. 936 -

VIAÇÃO - Decreto de 23 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário OficitJI de 26
de outubro "de 1944
. .. .. .. . . . ... ... ... .

205

16.937 -

VIAÇÃO Decreto de 23 de outubro de 1944 Suprime, cargos extintos Publicado no Diário Oficial de
26 de outubro de 1944
. .. ... . . ..

205

16.938 -

VIAÇÃO - Decreto de 23 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto Publicado no Diário Oficial de
26 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . .
'
..........

206

16.939

VIAÇÃO - Decreto de 23 de outubro de 1944 Suprime cs.'l"go extinto - Publicado no Diário Oficial de 26
de outubro de 1944 . . . . . . . . . . .
.........

206

XXIV

ÍNDICE

P8gs.
16.939- VIAÇÃO- Decreto de 23 de outubro de 1944- Supriprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 26
de- outubro de. 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.940

206

EDUCAÇÃO Decreto de 24 de outubro de 1944 Dispõe sôbre as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar, de 'Extranumerádo'-mensalista da Divisão do Ensino Secundário, do Ministério da Educação e Ssoúde, e
dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de
27 de outubro de 1944 ................... .

207

16.941- AGRICULTURA- Decreto de 24 de outubro de 1944Aprova Tabela Numérica de Mensalistas e institui o regime de salário-família TIS! Comissão Executiva dos Produtos de Mandioca - Publicado no Diário Oficial de 27
de outubro de 1944 ......... , ......... , . . . . . . . . . . .. .

212

16.942 -TRABALHO- Altera as Tabelas Numéricas, Ordinária e
Suplementar, do Extranumerário-mensE<lista do Serviço de
Estatística da Previdência e Trabalho, do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, e dá outras providências
- Publicado no Diário. Oficial de 26 de outubro de 1944

216

16-.943

JUSTIÇ.P._ - Decreto de 24 de outubro de 1944 - AlterE< a Tabela Numérica Ordinária de .Extranumeráriomensalista do S~_:Jrviço de Estatística Demográfica, Moral
e Política, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e dá outras providências - Publicado no Diário.
Oficial de 26 de outubro de 1944 Retificado no de
7 de dozembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218

FAZENDA - Decreto de 24 de outubro de 1944 - Altera E< Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista, cria a Suplementar do Serviço de Estatística
Econômica e Fianceira, do Ministério da Fazenda, e dá
outras providência•:; - Publicado no Diário Oficial de 26
de outubro de 1944 .......... , .......... , . . . . . . . . . .

220

.16.945 -EDUCAÇÃO Decreto, de 24 de outubr~ de 1944 Altera· a Tabela Numérica Ordináriá de Extranumeráriomensalista, cria a Suplementar do Serviço de Estatística
dE< Educação e Saúde, do Ministério da Educação e Saúde,
e dá outras providências Publicado no Diário Oficial
de 26 de Qutubro de 194-4 .......... , . , ...... ,... ·. . . .

222

16.944

16.946 -

16.947 -

AGRICULTURA . - Decreto de 24 de outubro de 1944
- Altera as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar,
de Extranumerário-mensalista do Serviço de Estatística
· da Produção, do Ministério da Agricultura, e dá outras
providências - Publicado no Diário Oficial de 26 de outubro de 1944 ............. , . . . . . . .
.. ... .. ... .

223

AERONÁUTICA - Decreto de· 24 de outubro de 1944
- Declara de utilidade pública, p.s.ora desapropriação, ter:reno& necessários à ampliação do _campo .de pouso em
P.enápolis, Estado de São Paulo Publicado no Diário
Oficial de 26 de outubro de 1944 .... , .... , ...... , . . .

225

A'I'OS DO PODER

F~XECUTIVO

XXY
Págs.

16.948- VIAÇÃO- Decreto de 24 de outubro de 1944- Concede
à Prefeitura do Distrito Federal para estabelecer uma
estação radiodifusora Publicado no Diário Dficial de
26 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. 949 -

225

VIAÇÃO - Decreto de 24 de outubro de· 1944 - Aprova
projeto e orrçamento para a construção do trecho da Estmda de Ferro Ourinhos-Guaíra entre Apucarana (Km
268.996) e o quilômetro 327- Publicado no Diário Qfi~
cial de 26 de outubro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . .

226

16.950- VIAÇÃO- Decreto de 24 de outubro de 1944 -.Aprova
projeto e orçamento para construção do trecho de 96,923
Km do tronco T .IVI. ~2 do Plano Geral de Viação Nacional,
em substituição aos aprovados pelo Decret'o n. 0 14·. 255, de
10 de dezembro de 1943 - Publicado no Diário Oficial
de 26 de outubro de 1944 . .
.........

226

16.951 -TRABALHO - Decreto de 25 de outubro de 1944 -~,
Concede à Companhia Central de Seguros autorização para
funcionar e aprova os . seus es-tatutos Publicado no
Diário Oficial de 31 de outubro de 1944 ...... ·. . . . .

227

16.952

TRABALHO - Decreto de 25 de outubro de 1944
Aprova alterações de estatutos da Novo Mundo, Ccmpanhia de Seguros de Aciàentes do Trabalho Publicado no Diário Oficial de 6 de dezembro de 1944 .....

2'17

16.953- EDUCAÇÃO Decreto de 25 de outubro de 1944
Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
26 de outubro de 1944. . . . .

228

16.954 -

EDUCAÇÃO Decreto da 25 de outubro de 1944
Suprime cargos extintcs - Publicado no Diário Oficial de
26 de outubro de 1944.. . . .
..................

228

16.955- EDUCAÇAO Decreto de 25 de outubro de 1944
Suprime caros extintos - Publicado no Diário Oiici::.:l de
26 de outubro de 1944... . . . . . . . . . . . . . . .

228

16.956 -

EDUCAÇÃO Decreto de 25 de outubro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicc..do no Diário Oficial de
26 de outubro de 1944. . . . . . . . . . . . . . . .
........

229

16.957- EDUCAÇÃO Decreto de 25 de outubro de 1944 Suprime cargos e-J~.·tintos - Publicado no Diário Oficial de
26 de outubro de 1944. . . . . . . . . . .
........

229

16.958- EDUCAÇÂO Decreto de 25 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado uo Diádo Oficial de
26 de outubro de 1944 ..

230

16.959 -

16.960 -

EDU CAÇAO Decreto de 25 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
26 de outubro de 194-4..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230

EDU CAÇAO Decreto de 25 de outubro de 1944 Suprime cargo excedente - Publicado no Diário Oficial
de 26 de outubro de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230

XXVI

ÍNDICg

Págs.
16.961 -

EDUCAÇÃO Decreto de 25 'de outubro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
26 de outubro de 1944 ............................. -.

231

16,962 -

EDUCAÇÃO Decreto de 25 de outubro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
26 de outubro de 1944·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231

16.963- AGRICULTURA- Decreto de 25 de outubro de 1944
Declara sem efeito o Decreto n. 0 16, 685, de 29 de
dezembro de 1944 - Publicado no Diário Oficial de 26

de outubro de 1944 ............................ , . . .

232

16.964- AGRICULTURA- Decreto de 25 de outubro de 1944
- Retifica o Decreto n. 0 15. 524, de 10 de maio de 1944
- Publicado no Diário Oficial de 26 de outubro de 1944

232

16.965 -

AGRICULTURA - Decreto de 25 de outubro de 1944
- Retifica o art. 1. 0 do Decreto n.0 16.640, de 21 de
setembro de 1944 - Public.s.clo no Diário Oficial de 26
de outubro de 1944. . . .
. . , .... , . . . . . . . . .

233

16.966

AGRICULTURA - Dec.-eto de 25 de outubro de 1944.
Concede a Mineração Araçariuama S. A.· autorização
para funcionar - Publicado no Diário Oficial de 11 de
novembro de 1944 ........................ , ........ ,

234

16.967 -

AGRICULTURA- Decreto de 25 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro J oaquiin Pinto dos Santos
a lavrar jazida de grafita no município de Bet-im, no Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de
28 de outubro de 1944 ............... .'. ·........ , . . . .
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~AGRICULTURA

-Decreto de 25 de outubro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Luís Rosestolato a pesquisar mica e associados no município de Tombos, no EStado de Minas Gerais ~ Publicado no Diário Oficial de
28 de outubro de 1944........ .....•.. ..............
16.974 - AGRICULTURA - Decreto de 25 de outubro de 1944
Autoriza o .cidadão brasileiro Carlos Sabóia Bandeira
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- Publicado no Diário Oficial de 28 de outubro de 1944
16.977- AGRICULTURA- Decreto de 25 de outubro de 1944
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Oficial de 28 de outubro de 1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Prados, do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 6 de novembro de 1944 ....... ·.,...........

296

17. 040 -

AGRICUL'fURA - Decreto de 1 de novembro de 1944
~- Autodza a Companhia Geral de· Minas S.A. a pesM
quisar zircônio' e associados no município de Águas do
Prata, do Estado de São Paulo - Publicado no Diário
Oficiei! de 6 de novembro de 1944 ........ , . . . . . . . . . .

297

17.041- EDUCAÇÃO- Decreto de 3 de novembro de 1944Dispõe sôbre a lotação numérica das repartições do Ministério da Educação e Saúde Publicado no Diário
Oficial de 30 de novembro de 1944 ............. , . . .

298

17.0412 -

EDUCACÃO - Decreto de 3 de novembro de 1944 Transfer; funções opara as Tabelas Numéricas SuplemenM
tares de Extranumerário-mensalista do Serviço de Administração e do Instituto Nacional de Puericultura, ambos
Educação e Saúde Publicado no Diário. Oficial de
6 de novembro de 1944 ... ; .. , , ...... , ...... ~.,,..

299

17.043 -

FAZENDA ~ Decreto de 3 de novembro de 1944 . Autoriza o cidadão brasileiro José Coelho de Moura a
comprar pedras preciosas - · Publicado no Diário Oficial
de 23 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

302

17.044 -

AGRICULTURA - Decreto de 3 de novembro de 1944
Declara de utilidade pública diversas áreas de terra
necessárias à construção da Usina Auxiliar de Lajes, da
Companhia de Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro
Limitada, e autoriza a referida Companhia a desapropriá-las -- Publicado no Diário Oficial de 8 de novembro de 1944 - Retificado no Diário Oficial de 27 de novembro de 1944
........................... , . . .

302

AGRICULTURA - Decreto de 3 de novembro de 1944
Outorga à Companhia Vale do Rio Doce, S.A., e a
Amintas Jaques de Morais concessão para o aproveita.:
mento industrial de energia hidráulica da cach~eira do
Salto, situada no rio Piracicaba, distrito de Antônio Dias,
no município do mesmo nome, Estado de- Minas Gerais-Publicado no Diário Oficial de 8 de novembro de 1944.

304
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,17.046 -

AGRICULTURA - Decreto de 3 de nover••bro de 1944
Revalida a autorização outorgada, pelo De.:reto númerc- 10.332, de 28 de agôsto de 1942, à Prefeitura Municipal de Rio Casca (l\1inas Gerais), para modificar e
ampliar instalações na usina de sua propriedade Publicado no ,Diário Oficial de 28 de novembro de 1944. . .

306-

AGRICULTURA - Decreto de 3 de novembro de 1944
__,_ Autoriza o ci.dadão brasileiro Álvaro de Morais Magalhães a pesquisar caulim, argila e associados, no município de Uberab3, no Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de 7 de novembro de 1944. . . . . .

307

17.048- AGRICULTURA- Decreto de 3 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Pio de Sousa a
pesquisar calcáreo no município de Dores de Campos, no
Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial
de 7 de novembro de 1944 ............ , ... , , .. , . , .

307

AGRICULTURA - Decreto de 3 de novembro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Davi Ferreira Pena â pesquisar mica e associados no município de Poté, do Estado
de Minas Gerais -:- Publicado no Diário Oficia! de 7 de
novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308

AGRICULTURA - Decreto de 3 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Brandão Junior
a pesquisar minérios de -estanho; silimanita, cianita e associados, no município de Nova Resende, do Estado de
Minas Gerais Publicado' no Diário Oficial. de 7 de
novembro de 1944 ...... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309'

AGRICULTURA - Decreto de 3 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Olinto Barbosa Sena a
pesquisar mica e associados no município de Capelinha,
do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 7 de novembro de 1944 ....... , ...... , . , . , . . . . .

309>

17.052- AGRICULTURA- Decreto de 3 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão -brasileiro Renato Maresti a rpesquisar argila refratária e associados, no município de
Uberaba, no Estado de Minas Gerais Publicado no
Diário Oficial de 7 de novembro de 1944
• ........

310.
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17.049

17.050

17.051

~

17.053 -

AGRICULTURA -Decreto de 3 de novembro de 1944
Autoriza o _cidadão brasileiro Dermev.al José Pimenta
a pesquisar quartzo e associados, no município de Itaúna,
no Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial de 7 de novembco de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

17.054

AGRICULTURA - Decreto de 3 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Albino Nmton Castro a
pesquisar mica, quartzo e associados no município de Bom
Despacho, no Estado de Minas Gerais Publicado no
Diário Oficial de 7 de novembro de 1944.,.,, .. ,,.,.
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-17.055 . :. . . . . AGRICULTURA - Decreto de 3 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Homero Borges a pesquisar cculim e associados no Município de Bicas, no
Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 7 de novembro de 1944 ....................... .

312

17.056

AGRICULTURA - Decreto de 3 de novembro de 1944
- Autoriza a cidadã brasileira Flor de Fis Fialho Lopes
a pesquisar pedras coradas, mica e associados, no muniópio de Resplendor, no Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de 7 de novembro de 1944....

313

17.057 -

MARINHA Decreto de 6 de novembro de 1944 Altera a lotação numérica das repartições do Ministério
da Marinha - Publicado no Diário Oficial de 8 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313

17.058

GUERRA - Decreto de 6 de novembro ~de 1944 - Declara de utilidade pública a desapropriação de imóvel em
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, opara ampliação do Aramzém de Subsistências Militares - Publicado
no Diário Oficial de 8 de novembro de 1944..........

314

17.059 -

TRABALHO - Decreto de 6 de novembro de 1944 Transfere função da Tabela ·Suplementar do DePartamento Nacional do Trabalho para idêntica Tabela do
Departamento de Previdência Social do Conselho N acionai do Trabalho, ambas do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - Publicado no Diário Oficial de 8 de
novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

17.060 -.AGRICULTURA - Decreto de 6 de novembro de 1944
Autoriza a Companhia Matogrossense de Eletric-idade a
ampliar as suas instalações termoelétricas na cidade de
Corumbá, Estado de Mato Grosso - Publicado no Diário
Oficial de 28 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

17.061 -

AGRICULTURA - Decreto de 7 de novembro de 1944
Torna sem efeito o Decreto n. 0 16.847, de 16 de
outubro de 1944 Publicado no Diário Ofipial de 9
dP. novembro de. 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

316

VIAÇÃO - Decreto de 7 de novembro de 1944 - Extingue ca-rgos excedentes Publicado no Diário Oficial
de 9 de novembro de 1944 ..........................

316

17.063 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 7 de novembro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
9 de novembro de 1944 .................•..... , . . . .

317

17.064 -

EDUCAÇÃO - Decreto de 7 de novembro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
9 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • .

317

17.065 -

EJ?UCAÇÃO -Decreto de 7 de novembro de 1944- Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de 9
de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

318

17.066

EDUCAÇÃO- Decreto de 7 de no.vemb~o de 1944- Suprime cargo extinto Publicado ,no Diário Oficial de
9 de novembro de 1944 ......... , ............. , . . . .

318

17.062 -
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17.067 -

TRABALHO - Decreto de 7 de novembro de 1944 Concede à Companhia Nav~;:;z.-ção e Comércio Pau-Americana autorização par~ ccntinuar a funcionar - Publicado no Diário Oficiai de 14 de novembro de 1944 .. ·..._.

318

AERONÂUTICA - Decreto de 8 de novembro de 1944
Altera s.• "Tabela Numérica Ordiná-ria de Extranumerário-mensalista do Estado Maior da Aeronáutica · - Public2do no Diário Oficiá! de 10 de novembro de 1944 . .

319

17.069- AGRICULTURA- Decreot de 8 de novembro de 1944
- Anula o Decreto n. 0 13,789, de 29 de outubro de 1943
- Pub1icado no Diário Oficial de 10 de novembro de 1944

321

17.070- AGRICULTURA -Decreto de 8 'de novembro de 1944
Concede à Carbonífera do Imbaú S. A. l>'Utorização
para funcioflar ~ Publicado no Diário Oficial de 18 de
novembro de 1944 ...... , , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321

17. 068 -

17.071

~

/.GRTCULTURA ~Decreto
Altera a redação do art.
de 19 de janeiro de 1944 de 10 de novembro de 1944

de 8 de·. novembro de 1944
1.0 dO Decreto n.0 14.568,
Publicado no Diário Oficial
.... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321

17.072 -

AGRICULTIJRA- Decreto de 8 de novembro de 1944
- · Renovr.• o Decreto n. 0 9, 856, de 6 de julho de 1942
Publicado no Diário Oficial de 11 de novembro de
1944 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . .

322

17.073 -

AGRICULTURA - D~creto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Antônio da Costa
Filho a pesquisar diamante e quartzo, no município de
Coração de Jesus, Estado de Minas Gen•is Publicado
flo Diário Oficial de 25 de novembro de 1944 . . . . . . . . . .

323

17.074- AGRICULTURA- Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza a cidadã brasileim~ Zita Wanderley Pires a
lavrar jazida de mica e associados, no município de Peçanha, no Estado de Minas Gemis - Publicado no Diário
Oficial de 11 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324

17.075 -

AGRICULTURA - Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Álvaro Dias Meira a
pesquisar pedras coradas, mica e associados no município
de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de 11 de novembro de 1944 . .

325

17.076 -

AGRICULTURA - Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Pereira de Carvalho r.• pesquisar mica e associados. no município de Espera Feliz, no Estado de Minas Geráis Publicado no
Diário OÚcial de 11 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . .

325

AGRTCULTUR/. -Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Enéias César Ferreira a
pesquisar água• mineral, no município de Santo André, no
Estado de São Paulo Publicado no- Diário Oficial de
11 de novembro de 1944 .. .. . .. .. .. . .. .. .... .. .. .. ..

325
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17.078 -

AGRICULTURA - Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Enrico Guarneri a pesqui~·ar cnlcáreo e mármore no município de Ouro Prêto, no
Estado de Minas Gerais PublicE.do no Diário Oficial
d-e 11 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327

17,079- AGRICULTURA- Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Gilberto ·Rufino Pacheco
a pesquisar amianto e associados no município de Barbaceno.·, do Estado de Minas Gerais Publicado no Diário
Oficial de 11 de novembro de 1944 ............. , ... ,

328

17.080- /,GRICULTURA- Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Giacomassi a
pesquisar areia quartzosa e associados no município de
Colombo, do Estado do Ps.'l'aná Publicado no Diário
Oficial de 11 de novembro de 1944 ........... · . .- ... , , .

328

17.0-81 -

AGRI·CULTURA- Decreto de 8 de novembro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro João Ribeiro de Macedo
Filho a .pesquisar minérios de ferro, manganês e associados no município .de Cêrro Azul, do Estado do Paraná
- Public~.d_o no Diário Oficial de 11 de novembro de 1944

329

17.082

AGRICULTURA - Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza a cidadã brasileira Leonice Falabela a pe~quisar quartzo e associados no município de Sete Lagoas,
~o Est:;do de Minas Gerais- Publicado no Diário ·Oficial
de 11 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

330

17.083 -

P~GRICULTURA

- Decreto de 8 de novembro de 1944
-:- Autoriza o cidadão brasileiro Humberto Gialuca a pesquisar hidrargilita e associados no município de Macaé,
no Estado do Rio de Janeiro Publicc.:do no Diário
Oficial de 11 de novembro de 1944- , ................. ,

330

17.084- AGRICULTURA- Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José. Gomes da Silva a
pBsquisar mica e associadoS no muniCípio de Governador
Valc:dares, no Estado de Minas Gerais Publicado no
Diário Oficial de 11 de novembro de 1944 . , , . . . . . . . . . .

331

17.085 -

AGRICULTURA - Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro João Vargas a pesquisar
quartzo e associados no município de Oliveira dos Brejinh:Js, do Estado da Bz.-hia - Publicado no Diário Oficial
de 11 de novembro de 1944 ............. , . . . . . . . . .

332

17.086 -

AGRICULTURA- Decreto de 8 de novembro de 1944
- Autoriza a cidadã brasileira Zélia Moreira Maráslis a
pesquisar nlica e associados no município de Governador
Valadares, do Estado de Minas Gerais Publicado no
Diário Oficial de 11 de novembro de 1944. . . . . . . . . . . .

332

17.087- AGRICULTURA- Decreto de 8 de novembro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Espírito Sobrinho
e pesquisar mica e associados, no município de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais - Publicado
no Diário Oficial de 11 de novembro de 1944 ....... , . .

333
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17. OS8 -

17.089

AGRICULTURA - Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Aldo Trinas de Lima a
pesquisar mica e associados no município de Piranga, do
Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial
de 11 de novembro de 1944 .. -. . . • . . . . . . . . • . . . . . . . .
AGRICULTURA - Decreto de 8 de novembro de 1944

-

Autoriza o cidadão brasileiro Newton Andrade a

334

pe's~

quisar quartzo e associados no município de Bocaiúva, no
Estado de Minas Gerais Publicado no Diário. Oficial

de 11 de novembro de 1944 ........................

334

17.090

AGRICULTURA - Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Aristides Saraiva de
Almeida a pesquisar quartzo e associados, no· município
de Palmeiras, no Estado do Piauí - Publicado no Diário
Oficial de 11 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

335

17.091

AGRICULTURA- Decreto de 8 de novembro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Sigefredo Pacheco a 'PeS~
quisar quartzo e associados, no município de Barras, no
Estado do Piauí - Publicado no Diário Oficial de 11 de
novembro de 1944 . , .. , , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

336

17.092- AGRICULTURA- Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Caetano Torre:. Lima a
pesquisar quartzo e ~ssociados, no município de Cristalina, no Estado de Goiás Publicado no Diário Oficial
de 11 de novembro de 1944 ........... , ... , . . . . . . . .

337

17.093 -

AGRICULTURA - Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Caetan<5 Torres Lima a
pesquisar quartzo e associados, no município de Cri~ta
lina, no Estado de Goiás - Publicado no Diário Oficial
de 11 de novembro de 1944 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..

337

17.094 -

AGRICULTURA - Decreto de 8 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Caetano Torres Lima a
pesquisar quartzo e associados, no município de Cristalina, no Estado de Goiás - Publicado no Diário Oficial
de 11 de novembro de 1944 . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGRICULTURA - Decreto de 8 de novembi'O de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Caetano Torres Lima a
pesquisar quartzo e associados, no município de Cristalina, no Estado de Goiaz - Publicado no Diário Oficia-I
de 11 de novembro de 1944 ...... , . . . . . . . . . . . . . . . .

338

FAZENDA Decreto de 9 de novembro de 1944 Suprime cargo extinto ~ Publicado no Diário Oficial de
11 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

339

17.097 ~FAZENDA - ·Deuoto de 9 de novembro de 1944 Autoriza a firma brasileira Sociedade de Matérias Primas
Seita Limitada a comprar pedras preciosas Publicado
no Diário Oficial de 25 de noYembro de 1944 ..... , . . .

339

FAZENDA Decreto de 9 de novembro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Filinto de Sousa .a comprar
pedras preciosas - Publicado no Diário Oficial de 21 de_
novembro de 1944 ................_......... , ... , .•..

340
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17.099 -

FAZENDA Decreto de 9 de novembro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo Ferreira Santiago
a comprar pedras preciosas - Publicado no Diário Oficial
de 4 de dezembro de 1944 ........................ ."

340

17.100 -

AGRICULTURA - Decreto de 9 de novembro de 1944
Outorga a Otávio Augusto Caiubi Sales autorização
de estudos para ·aproveitamento de energia hidrC:.Ulica dos
rios !piranga e Paraibuna, nos Municípios de São Luís de
Paraitinga e Ubatuba, no Estado de São Paulo - Publicado no Diário Oficial de 14 de novembro d~ 1944

341

17.101

AGRICULTURA - Decreto de 9 de novembro de 1944
- Autoriza a S.A. Emprêsa de Fôrça e Luz Ibero-Americana a ampliar as instalações da sua Usina Chave do
Vaz, mediante a construção de umab arragem de regularização, a cêrca de três quilômetros do locar da barragem
já existente - Publicado no Diário Oficial de 16 de no.vembro de 1944 ......................•...........

341

17.102- AGRICULTURA- Decreto de 9 de novembro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Fausto Nascimento Bittencourt a pesquisar talco e associados no município de
Ponta Grossa, do Estado do Paraná Publiéado no
Diário Oficial de 11 de novembro de 1944 ... , . . . . . . .

342

17. 103 -

AGRICULTURA - Decreto de 9 de novembro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Fausto Nascimento Bittencourt a pesquisar talco e associados no município de
Piraí-Mirim, do Estado do Paraná - Publicado no Diário
Oficial de 11 de novembro de 1944 ........ , . . . . . . . . .

343

17.104 -

FAZENDA - Decreto de 10' de novembro de 1944 Revoga o Decreto n. 0 9.201, de 6 de abril de 1942 Publicado no Diário Oficial de 13 de novembro de 1944.

344

FAZENDA - Decreto de 13 de novembro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
16 de novembro d"e 1944 . , . , .................. , . , .
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FAZENDA - Decreto de 13 de novembro de 1944 Suprime cargo extinto -.Publicado no Diário Oficial de
16 de novembro de 1944 ............... .......... ..
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FAZENDA - Decreto de 13 de novembro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial
êe 16 de novembro de 1944 ..... , ........ , , ...... , ,
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17.108 ~ FAZENDA - Decreto de 13 de novembro de 1944 Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial
de 16 de novembro de 1944 .... , , ...... , , . , ..... , . .
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17.105

17. 106 -

17.107

17. 109

~

FAZENDA - Decreto de 13 de novembro de 1944 ~
Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
16 de novembro de 1944 .......................... .

346

1'7 .110 ~ FAZENDA - Decreto de 13 de novembro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial
de 16 de novetnbro de 1944 ... ............... ......
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FAZENDA - · Decreto de 13 de novembro de 1944 Suprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial
de 16 de novembro de 1944 ....................... .

347

17.112 -

FAZENDA - Decreto de 13 de noverri.bro de 1944 Suprime oargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
16 de novembro de 1944 ......... ; . . . . . . . . . . . . . . . .
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FAZENDA Decreto de 13 de novembro de 1944 Suprime car"go extinto - Publicado no Diário Oficial de
16 de novembro de 1944 ... , ...... , ........ '...... .
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17.114 -

FAZENDA - Decreto de 13 de novembro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial- de
16 de novembro de ,1944 ...................... , . , . .

348

17.115 -

FAZENDA - Decreto de 13 de. novembi-o de 1944 Extit\gue cargo excedente - Publicado no Diário Oficial
de 16 de novembro de 1944 ...... , , , . . . . . . . . . . . . . . .

348

17 .·116 -

FAZENDA Decreto de 13 de novembro de 1944 Extin'gue cargo excedente · - Publicado no Diário Oficial
de 16· de novembro de 1944 ..... ." .. , .............. .
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17.117

FAZENDA - Decreto de 13 de novembro de 1944 Extingue cargos excedentes - Publicado no Diário Oficial de 16 de novembro de 1944 ................... .
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17. 118

FAZENDA - Decreto de 13 de novembro de 1944 Extingue cargos excedentes Publicado no Diário Oficial de 16 de novembro de 1944 .................... .
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FAZENDA - Decreto de 13 de novembro de 1944 Ext.ingue cargo excedente - Publicado no D{ário Oficial
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FAZENDA Decreto de 13 de novembro de 1944 Extingue cargos excedentes
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Oficial de 16 de novembro de 1944 ............ , . . . .

351

17.122 -

FAZENDA Decreto de 13 de novembro de 1944 Extingue cargos excedentes
Publicado no Diário
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FAZENDA Decreto de 13 de novembro de 1944 Suprime cargo extinto Publicado .no Diário Oficial
de 16 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FAZENDA Decreto de 13' de novembro de 1944 Suprime cargos extintos _- Publicado no Diário Oficial
de 16 de novembro de 1944
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FAZENDA ~ Decreto de 13 de novembro de 1944 SUprime cargos extintos Publicado no Diário Oficial
de 16 de novembro de 1944 ..... -. .....·.............
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FAZENDA Decreto cie 13 de novembro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
16 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FAZENDA -- Decreto de 13 de novembi-o de 1944 Concede aumento geral de salário e institui o regime de
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Publicado no Diário Oficial de 16 de novembro de
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GUERRA Decreto de 13 de novembro de 1944 Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeri.'rio-mensalista do Hospital Militar de . Curitiba, do
Ministério da Guerra Publicado no Diário Oficial de
16 de novembro de 1944 . , .... ~. . . . . . . . . . . . . . . .
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AERONÁUTICA
Decreto de 13 de novembro de
1944 -- Declara de utilidade pública a desapropriação
de imóveis, na Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais Publicado no DiáriO Oficial de 16 de novembro de 1944.
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\~IAÇÃO Decreto de 13 de novembro de 1944 'Ap:rov<a n::Jva denominação adotada pela Rádio Transmissora Brasileira S. A. Publicado no Diário Oficial de
21 àe novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375

17. 128 -

17. 129 -

'lí. 130

17.131

17. 132 -

17.135 -

1 i. 138 -

17. 139 -

ÍNDIC:rt

XLII

Págs.
17.140- AG-RICULTURA- Decreto de 13 de novembro, de 1944
Autoriza a Companhia Paulista de Energia Elétrica a
ampliar as instalações da sua usina hidroelétrica de Socorro, no rio do Peixe, município de Socorro, no Estado
de São Paulo ~ublicado no Diário Oficial de 20 de
p.ovembro de· 1944 ................. , . . . . . . . . . . . . . •
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17.141- JUSTIÇA- TRABALHO- MARINHA- GUERRA
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Aprova nonrias pro-

tocolares e lista de precedência -

Publicado no Diário

Oficial de 18 de novembm de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VIAÇÃO Decreto de 14 de novembro de 1944 Aprov.a o Regulamento da Escola de Aperfeiçóamento
dos Correios e Telégrafos, a que se refere o Decreto-lei
n. 0 7 .049, de 14 de novembro de 1944 Publicado no
Diário Oficial de 17 de novembro de 1944, , . . . . . . . . . .
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EDUCAÇÃO -- Decreto de 14 de novembro de 1944 Proibe o funcionamento da Escola de Farmácia e Odon~
tologia de Alagoas, com sede em Maceió - Publicado no
Diário Oficial de 17 de novembro de 1944 . , , .. , .. , ...

393

EDUCAÇÃO - Decreto de 14 de novembro de 1944 Concede. reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, .ao curso ginasial do Ginásio Aurora, com sede em
Caçador, no Estado de Santa C<:t>arina Publicado no
Diário Oficial de 1 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . .
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EDUCAÇÃO Decreto de 14 de novembro de 1944 Autoriza o funcionamento do Curso de Didática da Faculdade de Filosofia do Recife Publicado no Diário
Oficial de 20 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Alegre, do Ministério da Educação e S:.1.úàe Pub!icado
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AGRICULTURA- Decreto de 16 de r.ovembro de 1944
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AGRICULTURA- Decreto de 16 de novembro de 1944
Concede à Companhia Salgema Soda Cáutica e In~
dústrias Químicas autorização para funcionar Publi~
cada no Diário Oficial de 17 de novembro de 1944.....
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AGRICULTURA - Decreto de 16 de novembro de 1944
Outorga a João Batista Maciel concessão para apro~
veitamento de energia hidráulica existente no rio do
Mato, distrito de Ponte Serrada,· município de Joaçaba,
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18 de novembro de 1944 ................. , . . . . . . . . .
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novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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18 de novembro de 1944 .......................... .
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AGRICULTURA - Decreto de 16 de novembro de 1944
- Concede à Emprêsa de Mineração Piaguaçu Ltda. autorização para funcionar como emprêsa de mineração Não foi publicado ainc!a no Diário Oficial, por. f:.úa de
paga!!'.ento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

405
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AGRICULTURA Decreto de 16 de novembro de
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blicado no Diário Oficial de 8 de dezembro de 1944. . . .

405

17.160

AGRICULTURA Decreto de 16 de novembro de
1944 -·~ Autoriza o cidadão brasileiro Eurípede-s Chaves
de 1\'lelo a lavrar jazida de magnesita e associados, no
município de Icó, no Estado do Ceará Publicado no
Diário Oficial de 18 de novembro de 1944 ·· .......... .
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AGRICULTURA Decreto de 16 de povembro de
1944 Autoriza o ~idadão brasi~eiro Eurípedes Chaves
de Melo a lavrar jazida de magnesita e associados, no
municí-r:;io de Icó, no Estado do Cead. Publicado no
Diário Oficial de 18 de novembro de 1944 . . . . . . . . . .. .
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17.162- AGRICULTURA
Decreto de 16 de novembro de
1944 Autoriza o cidadão brasileiro Claudino Alves da
Nóbrega a lavrar jazida de minério àe estanh0 e columbita no município de Ibianópolis, no Estado da Paraíba
Publicado no Diário Ofici8l de 18 de novembro de
1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AGRICULTURA Decreto de 16 de novembro de
1944 - Autoriza o cidadão brasileiro Gustavo Pereira do
Vale a lavrar jazida de mica e associados, no município
de Conselheiro Pena, n~ Estàdo de Minas Gerais -.Publicado no Diário· Oficial de 18 de novembro de 1944..

409

AGRICULTURA-· Decreto de 16 de novemb:ro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Paulo Cà.ldeira Brant a
·lavrar jazida de mica e associ-ados, no município de Setubinha, no Estado de Minas Gerais Publicado no
Diário Oficial de 18 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . .

410

AGRICULTURA Decreto de 17 de novembro
de
1944 Autoriza o cidadão brasileiro João França de
Figueiredo a pesquisar quartzo no município. de Paraopeba, no Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 20 de. n?vembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

411

AGRICULTURA Decreto de 17 de novembro de
1944 - Autoriza o cidadão brasileiro Alexandrino Garcia
da Silva .a pesquisar mica e associados, no município de
Resplendor, no Estado de Minas Gerais Publicado no
Diário Oficial de· 20 de novembro de 1944 ...... , ... .

411

17.167 -AGRICULTURA Decreto de 17 de novembro de
1944 Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Vaz da
Silva Júnior a pesquisar mica no município de Bom
Jesus do Galho, no Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial de 20 de novembro de 1944....
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17. 165 -

17.166

17.168 -

AGRICULTURA Decreto de 17 de i1ovembro de
1944 - Autoriza o cidadão brasileiro Nagib Jafet a' pesquisar turfa no município de Mogi das Cruzes, no Estado
de São Paulo - Publicado no Diário Oficial de 20 de novembro de 1944

412

17. 169

AGRICULTURA- Decreto de 17 de novembro de 1944
Autoriza o cids-dão brasileiro Milton MoraiS Correia a
pesquisar ·ametista, no município de ltapàgé, no Estado
óo Ceará - Publicado no Diário Oficial de 21 de novembro de 1944 ........· ..... ·........................
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AGRICULTURA - Decreto de 17 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro .Amauri Laranjeira Carmo a pesquisar mica e associados no município de Rio
Preto; no Estado de Minas Gerais Publicado
no
Diário Oficial de 21 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . .

414

17.171- AGRICULTURA- Decreto·de 17 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Hércules Marcondes
Monteiro a pesquisar mica e associados no município de
1\IIuriaé, do Estado de Minas Gerais Publicado no
Diário Oficial de 21 de novembro de 1944............
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17.173

17.174 -

AGRICULTURA-· Decreto de 17 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Raul Costa a pesquisar
quartzo no município de Sete Lagoas, no Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de 21 de novembro de 1944
..........
.........

415

AGRICULTURA- Decreto de 17 de,novembro de 1944
Autoriza a cidadã brasileira Maria! de Lurdes Pereira
Nunes Coelho a pesquisar mica e associados no município
de Peçanha, no Estado de Minas Gerais P~blicado no
Diário Oficial de 21 de novembro de 1944............

416

AGRICULTURA - Decreto de 17 de novembro 'de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Vinícius Marins a pesquisar quartzo e pedras coradas no município de Ataléia,
no Estsdo de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 21 de novembro de 1944 .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . ..

417

17.175 -AGRICULTURA- Decreto de 17 de novembro de 1944 ·
Autoriza o cidadão brasileiro José João Neves Ro~
drigues a pesquisar. opala: no município de Alto-Longá, do
Estado do Piauí - Publicado no Diário Oficial de 21 de
novembro de 1944 .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

417

17.176--' AGRICULTURA- Decreto de 17 de novembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Gabriel Barbosa a
pesquisar quartzo no município de Pequi, no Estado de
Min2s Gerais Publicado no Diário Oficial de 21 de
novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

418

17.177 -AGRICULTURA- Decreto de 17 de novembro de 1944
Aut01'iza o cidadão brasileiro Desidério Gonçalves de
l'viatos a pesquisar calcário no município de Ouro Preto,
no Est<~do de Mir.as Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 21 àe ·novembro de 1944 . .

419

17. 178 -- AGRICULTURA ~: Decreto de 17 de novembro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Abel Alves Couto a pesquisar mica e z.ssociados no município de Governador
Valadares, no Estado de Minas Gerais Publico.do no
Diário Oficial de 21 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . .

419

AGRICULTURA- Decreto de 17 de novembro de 1944
· - Autoriza o cidadão brasileiro José Olímpio Mendes de
Melo a pesquis&r quartzo e· associados, no município de
São João do Piauí., 11o Estado do Piauí Publicado no
Diário Oficial de 21 de novembro de 1944.. . . . . . . . . . . .
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AGRICULTURA- De<:reto de 17 de novembro de 1944
Autoriza os cidadãos brasileiros Bertoldo Alves Pereira, Antônio Alves Pereira e João Furiati a pesquisar
mica e associados no município de São João Nepomuceno, no Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 21 de novembro de 1944 .......... , .. , . , . .

421

AGRICULTURA- Decreto de 17 de novembro de 1944
Autoriza a cidadã brasileira Antônia Alves Pereira, a
pesquisar minério de cromo e associados no município de
Piracanjuba, no 'Estado de Goiás - Publicado no Diário
Oficial de 21 de novembro de 1944 ............ , . . . . .
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AGRICULTURA -

Decreto de 17 de novembro de 1944

- Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Guimarães Simões a pesquisar quartzo no município de Par:>!apeba, no
EstadO de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial
de 21 d~ novembro de 1944 ................. , , . . . . .

422

EDUCAÇÃO - Decreto àe 17 á~ novembro de 1944. Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Gin8'sio São Francisco, com
sede no Rio Grande, Estado rlo Rio Grande do Sul Publicado no Di~io Oficial de 1 de dezembro de 1944.

423

Decreto de 17 de novembro de 1944 - Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao ci.rtso do
Ginásio Martins Fontes, com sede em São Paulo - Não
foi publicado c.inda no Diário Oficial por falta de pagamenta .

423

EDUCAÇÃO - Decreto de 18 de novembro de 1944 Aprova o Regimento do ServiÇo Nacional de Doenças
Mentais do Departamento Nacional de Saúde do Ministério da Educação e Saúde - Publicado no Diário Oficial
de 21 de novembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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GUERRA Decreto de 20 de novembro de 1944 Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Imprensa Militar da Secretaria
Geral do Ministério da Guerra e dá outras providências
Publicado no Diário Oficial de 22: de novembro de
. . . ••. ••. . ••. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AERONÁUTICA Decreto àe 20 de novembro de
1944 Declara de utilidade pública, para desapropriação, terreno necessário à ampliação do aeroporto de Teresina, Estado do Piauí Publicado no Diário Oficial
de 22 de novembro de 1944 ....................... .-

437

AERONÁUTICA Decreto de 20 de noVembro de
1944 Declara de utilidade pública, para desapropriação, terrenos necessários à construção do aeroporto de
Vitória, Estado do Espírito Santo - Publicado no Diário
Oficial de 22 de novembro de 1944 .. , . , , , . , , . , , . , , ,
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AERONÂUTICA Decreto de 20 de novembro de
1944 - Autoriza o Ministro de Estado dos Negócios da
Aeronáutica a outorgar ao Comandante da 3.0 Zona Aérea
os necessários 1JOderes para requisitar terrenos indispensáveis à defesa e à seguranÇa nacional Publicado no
Diário Oficial de 22 de novembro de 1944 ... , , , .... , .
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17.190 -

VIAÇÃO Decreto de 20 de novembro de 1944 Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumed.'riomensalista da E. F. Central do Rio Grande do Norte, do
Ministério da Viação e Obras Públicas Publicado no
Diário Oficial de 22 de novembro de 1944 ......... , , .
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17.191

VIAÇÃO Decl"eto de 20 de novembro de 1944 Aprova novo orçamento relativo à construção de duas
pontes levadiças no pôrto de Santos Publicado no
Diário Oficial de ,28 de novembro de 1944 .... , . , , . , . .
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TRABALHO - Decreto de 21 de novembro de 1944 Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento Nacional do T:rabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio Publicado no Diário Ofici.al de 23 de novembro de 1944.

447

TRABALHO - Decreto de 21 de novembro de 1944 Altera· as Tabelas Numéricas Ordinárias e Suplementar
de Extranumerário-mensalista do Departamento Nacional
do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - Publicado no Diário Oficial de 23 de novembro de 1944 .... , , . , , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

448

EDUCACÃO - Decreto de 21 de novembro de 1944 Extingue- cargo excedente - Publicado no Diário Oficial
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EDUCAÇÃO - Decreto de 21 de nove.mbro de 1944 Extingue cargos excedentes - Publicado no Diário Oficial
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de Amipcranga, do Estado do Paraná Publicado no
Diário Oficial de 1 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . .

505

AGRICULTURA - Decreto de 29 de dezembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José Coelho Simões a
pesquisar mica e associados no município d.e Peçanha, no
Estado de Minas GerB.is - Publicado no Diário Oficial de
1 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

507·
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17.273 -

AGRICULTURA- Decreto de 29 de novenibro de 1944
--:-Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo Severino de Araújo
a pesquisar ouro, no município de Teixeira, no Estado
da Paraíba - Publicado no Diário Oficial de 1 de de-zembro de 1944 • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •

508

17,274 -

TRABALHO - Decreto de 30 de novembro de 1944 Aprova os estatutos da Fundação Brasil Central - Publicado no Diário Oficial de 2 de dezembro de 1944 . . . •

50S

17.275 -

AGRICULTURA,- Decreto 'de 30 de novembro de 1944
Declara sem efeito o Decreto n.0 14. 682, . de 3 de fevereiro de 1944 - Publicado no Diário Oficial de 2 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

516

17.276 -

AGRICULTURA- Decreto de 30 de novembro de 1944
- Declara sem efeito o Decreto n.O 14. 683, de 3 de fevereiro de 1944 Publicado no Diário Oficial de 2 de
dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

516

17.277- Decreto de 30 de novembro de 1944- Autoriza a firma
brasileira J.M.A. Robinson a comprar pedras preciosas
- Não foi publicado ainda nO' Diário Oficial por falta de
pagamento . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

517

17.278 -

Decreto de 30 de novembro de 1944- AUtoriza o cidadão
brasileiro Nazareno Davidoff Lessa a comprar pedras preciosas - Não foi publicado :Moda no Diário Oficial por
falta de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

517

17.279 -FAZENDA - Decreto de 30 de novembro de 1944'Autori2;a o cidadão brasileiro Possidônio Rocha e Silva a
comprar pedras preciosas - Publicado no Diário Oficial
de 15 de dezembro de 1944 ...... -..................

517

17.280

Decreto de 30 de novembro de 1944 - Autoriza a "Caísse
Générale de Prêts Fonciers et Industriels" (Caixa Geral
de Empréstimos), sacie dade anônima com sede em París,
França, e sucursal na cidade de São Paulo, capital do
Estado do mesmo nome, a adquirir os direitos de ocu!)a!:ãO
do terreno de marinha que menciona, situado na cidade de
Santos, naquele Estado, e dá outras providências - Não
foi publicado ainda no Diário Oficial por falt ade pagamento ..........•....... ; ......................•

518

17.281

GUERRA - Decreto de 1 de dezembro de 1944 - Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de
4 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • •

518

17.282 -

FAZENDA Decreto de 1 de dezembro de 1944 Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial
de 4 de deezmbro de 1944 •...........•.......... ·.•.

518

17.283

JUSTIÇA _:__ Decreto de 1 de dezembro de 1944 - Suprime cargos extintos - Publicado no Diário Oficial de
4 de dezembro de 1944 .........................•.•

519

17.284 -FAZENDA ~ Decreto de 1 de dezembro de 1944 Retifica C: art. 1.0 do Decreto n. 0 16.609, de 18 de setem, bro de 1944 - Publicado no Diário Oficial de 4 de de-zembro de 1944 .•...........•............. ·. . . . . . . • •

519

LVI
17.285 -

17.286 -

ÍNDICE

FAZENDA Decreto de 1 de dezembro de 1944 Declara nula a cessão de cotas sociais da Fábrica Güenther
Wagner Limitada e dá outras providências - Publicado
no Diário _Oficial de 4 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . .

Págs.

519

AGRICULTURA - Decreto de 1 de dezembro de ·1944
-Altera os arts. 17, 18 e 20, do Decreto n.0 6.629, de
20 de setembro de 1940 - Publicado no Diário Oficial

de 4 de dezembro de 1944 .......................•.•

520

17.287 -

AGRICULTURA - Decreto de 4 de dezembro de 1944
- Concede aumento geral de salários e institui o regime
de salário-família na Comissão Executiva da Pesca, e dá
outras providências - Publicado no Diário Oficial de 7
de dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •

520

17.288 -

AGRICULTURA - Decreto de -4 de dezembro de 1944
- Aprova o regimento do Serviço de Estatística da Produ~
ção do Ministério da Agricultura - Publicado no DiáriO'
Ofici2l de 6 de ,dezembro de 1944 , ....... , . . . . . . .. . . .

529

17.289 -

AGRICULTURA - Decreto de 4 de dezembro de 1944
- Anula o Decreto n. 0 13.448, de 23 de dezembro de 1943
- Publicado no Diário Oficial de 6 de dezembro de 1944

535

17.290 -

AGRICULTURA - Decreto de 4 de dezembro de 1944
Retifica o art. 1. 0 do Decreto n. 0 8. 647, de 30 de
janeiro de 1942 - Publicado no .Diário Oficial de 6 de
dezembro de 1944 ...... , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

535

17.291 -

VIAÇÃO- Decreto de 4 de dezembro de 1944- Aprova
projeto e orçamento para construção de um viaduto na
linha férrea Contendas-Brumado-Monte Azul Publicado no Diário Oficial de 6 de dezembro de 1944 . . . . • •

536

17.292 -VIAÇÃO- Decreto de 4 de dezembro de 1944- Aprova
projeto e orçamento para construção da ponte sôbre o rio
Espinhara Publicado no Diário Oficial de 6 de dezembro de 1944 . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . •

536

17.293 -

VIAÇÃO- Decreto de 4 de dezembro de 1944- Aprova
projeto e orçamento para a construção. da ponte sôbre ·
o riacho Itiúba - Publicado no Diário Oficial de 6 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •

537

17.294 -

VIAÇÃO- Decreto de 4 de dezembro de 1944- Aprova
projeto e orçamento para uma passagem inferior na Rêde
de Viação Férrea F~deral do Rio Grande do Sul - Publicado no Diário Oficial de 14 de dezembro de 1944 . • .

537

17.295

AGRICULTURA - Decreto de 4 de dezembro de 1944
- Transfere função da Tabela Numérica Suplementar de
Extranumerário-mensalista do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas para a da Divisão de Fomento da
Produção Animal - Publicado no Diário Oficial de 6 de
dezembro de 1944 ....... , ........... , . , ..... , . . • .

537

17.296 -TRABALHO - Decreto de 4 de dezembro de 1944 Altera a lotação numérica das repartições atnedidas pelo
Quadro Único do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio - Publicado no Diário Oficial de 6 de dezembro
de 1944 ............ , ..... ·............ , ....... , . . . .

538
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17.297 -

17.298 -

17.299 -

17.300 -

17.301 -

17.302 -

17.303 -

17.304

17.305 -

17.306 -

17.307 -

JUSTIÇA - Decreto de 4 de dezembro de 1944 - Suprime cargo extinto.- Publicado no Diário Oficial de 6 de
dezembro de 1944 . . . . . . . . • . • . • . • . . . . • . . . . . . . . • . . . .
Decreto de 5 de dezembro de 1944 - Concede à firma
Parente & Companhia autorização para funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem, d eacôrdo com o que
prescreve · o Decreto-lei n.O 2. 784, de 20 de novembrO
de 1940 N'ão foi publicado ainda no Diário Oficial
por falta de pagamento . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRABALHO - Decreto de 5 de dezembro de 1944 Concede à União do Comércio e Indústria Companhia 'de
Seguros Gerais autorização para funcionar e aprova seus
estatutos -Publicado no Diário Oficial de 13 de dezembro
de 1944· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRABALHO - Decreto de 5 de dezembro de 1944 Concede à sociedade Navegação Rodolfo Sousa Limitada
autorização para funcionar como emprêsa de navegação de
cabotagem, de acôrdo com o que prescreve o Decretolei n.0 2. 784, de 20 de novembro de 1940 - Publicado
no Diário Oficial de 12 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . .
EDUCAÇÃO - Decreto de 5 d edezembro de 1944 Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Batista Alagoano, de
Maceió - Publicado no Diário Oficial de 18 de dezembro
de 1944 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGRICULTURA - Decreto de 6 de dezembro de 1944
Declare sem efeito o Decreto n.O 13.096, de 4 de
agôsto de 1943 - PUblicado no Diário Oficial de 8 de dezembro de 1944 ....•.•••••...•.•........... , .. , , ,
AGRICULTURA - Decreto de 6 de dezembro de 1944
- Renova a autorização concedida pelo Decreto n. 0 9 .421,
de 19 de maio de 1942 - Publicado ·DO Diário Oficial de
8 de dezembro de 1944 •.•.•.•.•.•............. . r...
AGRICULTURA - Decreto de 6 de dezembro de 1944
- Renova o Decreto n. 0 9. 892, de 7 de julho de 1942 Publicado no Diário Oficial de 8 de dezembro de 1944
AGRICULTURA - Decreto de 6 de dezembro de 1944
- Autoriza a cidadã brasileira Adília Guedes de Oliveira
a lavrar a jazida de argila no município de Duque de
Caxias, no Estado do Rio de Janeiro Publicado no
Diário Oficial de 8 de dezembro de 1944 ......... , . ,
AGRICULTURA - Decreto de 6 de dezembro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileiro Manuel César de Araújo
a pesquisar mármore e associados no município de Santana
do Matos, do Estado do Rio Grande do Norte - Publicado
no Diário Oficial de 8 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . . • .
AGRICULTURA - Decreto de 6 de dezembro de 1944
- Autoriza a emprêsa d emineração Emprêsa Continental
de Minérios Limitada a lavrar jazida de minérios de ferro,
manganês e associados no município de São Domingos do
Prata, do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 8 de dezembro de 1944 ..... , . , , , , , , , , .. , , •

538

539

539

540

540

540

541

54!

542

543

544
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17.308 -

AGRICULTURA - Decreto de 6 de dezembro de 1944
- Autoriza o cidadão brasileir oLauro Gomes de Almeida
a lavrar jazida de argila, no município de São Bernardo .do
Campo, no Estado de São Paulo - Publicado no Diário
Oficial de 8 de dezembro de 1944 .......... , . . . . . . .

545

17.309 -

AGRICULTURA .:...._ Decreto de 6 de dezembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Crisóstomo Ferreira a pes~
quisar caulim, feldspato, mica e associados no município de
Bicas, no Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 8 de dezembro de 1944 ........... -. . . . . . .

545

17.310 -

AGRICULTURA - Decreto de 6 de dezembro de 1944
- Autoriza o cidadão. brasileiro AugUsto Teixeira Guedes
a pesquisar mica no munidpio de Malacacheta, no Estado
de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de 8 de
dezembro de 1944 • • • • • . • . • . • . • . • . • . • . • . . . . • . • • . • • • •

546

17.311

AGRICULTURA Decreto de 6 de dezembro de
1944 Autoriza o cidadão brasileiro Caetano Tôrres
Lima a pesquisar quartzo e associados no município de
Cristalina, no Estado de Goiás Publicado no Diário
Oficial de 8 de dezembro de 1944 . . • . . . • . . . . . . . . • • •

547

17.312 -

AGRICULTURA Decreto de 6 de dezembro de
1944 Autoriza a cidadã brasileira Dilma Barcelos de
Melo a pesquisar magnesita e associados no município
de Icó, no Estado do Ceará Publicado no Diário
Oficial de 8 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . • •

547

17.313 -

AGRICULTURA Decreto de 6 de dêzembro de
1944 - Autoriza o cidadãO brasiléiro José Floripe Ginane
a pesquisar scheelita e associados, no município de Jardim
do Seridó, no Estado do Rio Grande ão Norte - Publicado no Diário Oficial de 8 de dezembro de 1944 • . • •

548

17.314 -

AGRICULTURA Decreto de 6 de dezembro de
1944 Autoriza o cidadão brasileiro Luís de Sousa
Coelho a pesquisar mármore no município de Campos
Altos, "do Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 8 de dezembro de 1944 . • . • . . . . . . . . . . . . • •

549

17.315 -

AGRICULTURA Decreto de 6 de dezembro de
194-4 Autoriza o cidadão brasileiro José Moreira de
Assis a pesquisar quartzo e associados no município de
Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais - Publicado
no Diário Oficial de 8 de dezembro de 1944' . • • . . . . . . .

550

17.316 -

AGRICULTURA - D~creto de 6 de dezembro de 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Nelson de Aquino a
pesquisnr quartzito, feldspato e associados no muniCÍpio de São Sebastião no Estado de São Paulo

550

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
17.317 -

AGRICULTURA Decreto de 6 de dezembro de
1944 -- Autoriza o cidadão brasileiro Cyro Ribeiro Pereira a pesquisar minério de zircônio e associados no
mumcipto de Parreiras, no Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial de 8 de dezembro de 1944

550
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17.318 -

FAZENDA Decreto de 7 de dezembro de 1944 Supr~me cargo extinto Publicado no Diário Oficial de
7 de dezembro de 1944 . , , . , ....... , . . . . . . . . . . . . .

551

17.319 -

FAZENDA Decreto de 7 de dezembro de 1944 Autoriza o cidadão brasileiro Irênio de Oliveira a com'P.rar pedras preciosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

551

Não foi publicado ainda no Di<Erio Otida.l -por falta de pagamento.
17.320 -

EDUC'AÇÃO - Decreto de 12 de dezembro de 1944 ~
Revoga o Decreto n. 0 16.641, de .22 de setembro de
1944, na parte em que concedeu subvenção à Associação
Espírita Jesus Consolador - Publicado no Diário Oficial
de 14 de dezembro de 1944 ....................... ,

552

17.321

Decreto de 12 de dezembro de 1944 Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial do Ginásio Municipal Pombense, com sede
em Pomba, no Estado de Minas Gerais ........... .

552

---

Não foi publicado ainda no Diário Oficial 'POr f31ta de pagamento.

17.322- JUSTIÇA Decreto de 13 de dezembro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
15 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.552

17.323 -

JUSTIÇA Decreto de 13 de dezembro de 1944 Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
15 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

553

17.324 -

JUSTIÇA Decreto de 13 de dezembro de 1944 ~
Suprime cargo extinto - Publicado no Diário Oficial de
15 de dezembro • de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

553

17.325

JUSTIÇA Decreto de 13 da dezembro de 1944 - Suprime cargo extinto Publicado P-o Diário Oficial
de 1944
.................................. .
AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
1944 - Anula o Decreto n. 0 14.145, de 1 de dezembro
de 194-3 - Publicado no Diário Oficial de 15 de dezembro àe 1944 . . . . ......... , ................... .
AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
1944 - Declara sem efeito o Decreto n.O 14.901, de 29
de fevereiro de 1944 ~ Publicado no Diário Oiciial de
15 de dezembro de 1944 ....................... .

17.326

17.327 -

553

554

554

17. 328 -

AGRICULTURA 1944 -;--Declara sem
de dezembro de 1943
15 de c!ezembro de

Decreto de 13 da dezembro de
efeito o Decreto n. 0 14.350, de 24
__:_ Publicado no Diário Oficial de
1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

555

17.329 -

AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
1944 Declara sem efeito o Decreto n. 0 14,355, de
24 de dezembro de 1943 --' Publicado no Diário Oficial
de 15 de dezembro de 1944 ............... , . . . . . .

555

17.330- AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
194-4 - Declara sem efeito o Decreto n. 0 15. 349, de 12
de abril de 1944
Publicado no Diário Oficial de 15
de dezer.tbro de 1944

555
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Págs.
17.331- AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
1944- Declara sem efeito o Decreto n. 0 15.894, de 21
de junho de 1944 Publicado no Diário Oficial de 15
- de dezembro de 1944 ..... , .. , , . , . , , .. , . , . , . , . , .

17.332 -

17.333 -

17,334 -

AGRICULTURA
1944 Altera a
mero 14.572, de
na Diário Oficial

556

Decreto de 13 de dezembro de
redação do art. 1.0 do Decreto nú19 de janeiro de 1944 Publicado
de 15 de dezembro de 1944 ... , . . . .

556

AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
1944- Renova o Decreto n. 0 10.070, de 23 de julho
de 1942 - Publicado no Diário Oficial de 15 de dezembco de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

557

Decreto ele 13 de dezembro de 1944 -

Concede a Com-

panhia Industrial de Mineração Rio Ccrvão, autorização
para funcionar como emprêsa de mineração ...... , . . .

558

Não foi publicado ainda no Diário Oficial •por falta de pagamento.
17.335 -

AGRICULTURA De:::reto de 13 ciG dezembro de
1944 Concede à Companhia Siderúrgica Cfuzciro do
Sul Cruzul, 2-utorização para funcionar corilo emp.rêsa
de mineração -· Publicado no DJ.á.do Oficial de 20 de
dezembro de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.336 -

AGRICULTURA Decreto C:e 13 de dezembro de
1944 Autoriza à Sociedade Br2sileira de lv.Iineração
Limitada a lavrar jazida de minério de ferro, no muni-

558

cípio de Belo· Vale, no Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Ofici<:d de 15 de dezembro de 1944 . . . . . .

559

AGRICULTURA Decreto de '13 de dezembro de
1944 - Autoriza o cidadão :brasileiro Benedito Ferreira
Lopes a lavrar jazida de caulim e associados, no município de Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo Publicado no Diiâo Oficiêl de 15 dr:: dezembro de 1944

560

17.338- AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
1944 AUtoriza o cidadão brasileiro Benedito Ferreira
Lopes a lavrar jazida de bauxita r.o município de Mogi
das Cruzes, no Estado de São Paulo Publicado no
Diário Of:cial de 15 de dezembro de 1944 ..... , .. , . . .

561

AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
1944 Autoriza a emprêsa de mineração Companhia
Geral de Minas S. A., a lavrar jazida de minério de
,z:ircônio e associados, no município de Parreiras, no Estado de Minas Gerais Publicado no Diá.J:io Oficial de
15 de dezembro de 1944~ ...................... , , , ,

561

AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
1944 - Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Sousa
Neto a lavr2r jazida de talco e associados no município
de Ponta Grossa, no Estado do Paraná Publicado no
Diário Oficial de 15 cle dezembro de 1944 ...... , . . .

562

17.337 -

17.339 -

13,340 -

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LXI
Págs.

17.341 -

AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
1944 Autoriza o cidadão brasileiro José de Paiva
a lavrar- jazida de feldspato, mica e associados, no munidpio de Botelhos, no Estado de Minas Gerais Publicado no Diário Oficial de 15 de dezembro de 1944 , . , .

563

AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
1944 Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Eduardo
Martins a 'P-esquisar quartzo e associados no Distrito Federal - Publicado no Diário Oficial de 15 de dezembro
de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

564

AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
1944 Al!toriza o cidadão brasileiro Antônio Parolin
Júnior a pesquisar caulim e associados no município de
C2mpo Largo, no Estado do Paraná Publicado no
Diário Oficial de 15 de dezembro de 1944 . . . . . . . . . .

565

17.344

AGR!CUL TURA
Decreto de 13 de dezembro de
1944 - Autoriza o cidadão brasileiro Elísio Nunes a pesquisar mica, esmeralda, berilo, turmalina, água marinha,
ametisa, quartzo e associados no município de Itambé, no
Estado da Bahia Publicado no Diário Oficial de 15
de dezembro de 1944 . , ....... , . , , ....• , , .. , . . . . . .

566

17.345 -

AGRICULTURA Decreto de 13 de dezembro de
1944 Autoriza os cidadãos brasileiros José Furtado
de Sousa, Custódio Furtado de Sousa e Albertina Sacheto
a pesquisar mica e associados no muriicípio de Leopoldina, no Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 15 de dezembro de 1944 .. , ..... , , , , . . . . . .

566

AGRiCUL'l'URA - Decreto de 13 de dezembro de 1944
- Autoriza os cidadãos brasileiros Benedito Araújo Neta
e José Alves de Araújo a pesquisar mica e associados no
município de Liberds.·de, no Estado de Minas Ge-rais ·PublicEdo no Diário Oficial de 15 de dezembro de 1944

567

AGRICULTURA - Decreto dE? l3 de dezêrr..bro de 194-!
- Autoriza o cidadão brasileiro Gofredo Teixeira da Silva
Teles a pesquisar argila e assod2dos, no município da
Araras, no Esh:.do de São Paulo - Publicado no Diário
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DECRETO N. 0 16.703 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1944

Cria funçõe,s na Tabela Nemérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Divisão do Material, do Ministério da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Constituição, d.ecreta:
Art. 1.°

Ficam criadas, conforme a relação anexa, uma função ·de

ar~

fisca~

três de guarda e uma de merceologista auxiliar, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão dO Material do Departamento
de Administração, do Ministério da Viação e Obras Públicas.

Art.

2.0

Da despesa co!n a execução do disp.osto neste Decreto, na

irilportância de Cr$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos cruzeiros)
anuais, Cr$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos cruzeiros), correrão
à conta da Verba 1 - Pessoal. Corisignação· II -·Pessoal Extranumerário,
Subconsignação OS Mensalistas, Anexo :ri.0 22 Ministério da Viação e
Obras Públicas, do Orçamento Geral da República para 1944, e Cr$
13.200,00 (treze mil e duzentos cruzeiros). à. conta de destaque da Verba 1
- PesS"oal, Consignação l i Pessoal Extranumerário, Subconsignaçâo 08
Novas admissões, e.tc., do mesmo Anexo e Orçamento.
Art. 3.0

~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 0 16.704 -

DE 2 DE OUTUBRO DE 1944

Declara caduca. a autorização outorgada aos cidadãos brat~ileiros Oscar Gaertner,
Eduardo Thá e Júlio I'l1aito Sobrinho, pelo Decreto n. 0 13.709, de 25
de outubro de 1943, para pesquisar iazides de rochas betuminosas e pirobetuininosas - classe IX - em terras de domínio prív;:;.do, Situadas n~
município de São ll.lateus, Estado do Paraná

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 0 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e 3.236, de 7 de m'aio de
1941;
Considerando não haver o autorizado dado cumprimento às obrigações
estabelecidas no Decreto n.O 13.709, de 25 de outubro de 1943, decreta:
Art. 1 ° Fica declarada caduca a autorização outorgad8. pelo Decreto .
n.0 13.709, de 25 de outubro de 1943, aos cidadãos brasileiros Oscar Gaertner,
Eduardo Thá e Júlio Maito Sobrinho, para pesquisar jazidas de rochas betuminos8.s e piro-betun:inosas em uma área de 75,60 ha (setenta e cinco hectares e sessentà ares), em terras de domíriio privado, situada na fazenda Maria
Isabel, município de São Mateus, Est<':do do Paraná.

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 16.705 -

DE 2 DE OUTUBRO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto ]afet a pesquisar carvão mineral no
município de Cresciúma, do Estado de ·santa Catarina
O Presidente da República, ·usando d<1 atribuição que -lhe ·confere o artigo 74, letra a, da ConStittüção e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado ·o cidadão brasileiro Roberto Jafet 'a pesquisar
c2rvão minéral numa área de novecentos e noventa hectares (990 h a), situada em terrenos Ca antiga sesmaria de J o8.o da Costa Brito, conhecida
por Urussanga Velha, no distrito e município de Cresdúma, do Est8do de
Santa Cata;.-ina, área esta delimitada por um paml.eiogramo que tem um
vértice a cincÔ tnil e oitocentos metros (5 .800 m) no rumo verdadeiro quarenta e nove graus quarenta e trê-s minutos nordeste ( 49° 43' NE) de um
ponto situado a vinte e oito· metros (28 m) da marg'em esquerds: do rio
dos -Porcos, contados para sudeste (SE) sôbrc a divisa dos municípios de
Cresciúma e Araranguá e os lados, que partem dêste vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinco mil e quinhentos metros ( 5.500
m), quarent8. e dois graus trinta e dois minutos sudeste (_ 42° 32' SE); mil
e oitocentos metros (1.800 m), quarenta e nove graus quarenta e t:·ês mimltos nordeste (49° 43' NE).

ATOS DO PODER , EXECUTIVO
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Art. 2.0 Esta
Código de .Minas.

autorização é

outorgada nos têrmos estabelecidos

no

Art.- 3. 0 O título da autorização de pesquisa que ·será uma via autêntica d2ste Decreto pagará a taxa de quatro mil nOvecentos e cinqüenta cru~
zeiros (Cr$ 4.950,00) .e s8rá transcrito no livro próprio. da Divisãb do Fomento da P:rodução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
·
GETULIO

VARGAS.

APolonio Sailes,

DECRETO N. 0 16.706 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto ]a'tet a pesquisar carvão mineral no
municípiO de Cresciúma, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1.985, de 29
de je.neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Roberto,... J afet a pesquiSf.:r carvão mineral numa área de novecentos e noventa hectares (990 ha),
situada em tenenos da antiga sesmaria de João. da Costa Brito, conhecida
por Urussan'ga Velha, no distrito e município de Cresdúma, do Estado de
Santa Catarina, área esta delimitada por um paralelogramo que tem um
vértice a qUatro mil metros ( 4. 000 m) no rumo verdadeiro quarenta e n"ove
graus quarenta e três minutos nordeste ( 49° 43' NE) de um ponto situado
a vinte e oito metros (28 m) da margem esquerdn do rio dos Porcos,
contados para sudeste (SE) sôbre a divisa do município de Cresciúma e
Araranguá e os l?.dos, que partem dêste vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinco mil e quinhentos metros ( 5. 500 m), qua'renta e dois graus trinta e dois minutos sudeste (4·2° 32' SE); inil e oitocentos metros ( 1.800 m), quarenta e nove graus quarenta e dois minutos
norde.;te ( 49° 42' NE).
·
·
·
Art. .2.0 -Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3. 0 O título da autori~ação de pesqui,sa que será uma via- autên~
tica dêste Decreto, pagará a ta.xa de quatro mil novecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 4 .950,00) e será tnmscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção NUneral do Ministério da Agricult_ura.
Art. 4. 0 Ravogam-se as disposições em cdntdU"io.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1944, 123.0 da Indepe>J.dência. e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 16.707 -

DE

2 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasile.iro Roberto ]afet a pesquisar carvão mineral no
município de Cresciúma, do Estado de Santa Catarina

'
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de. Minas), de.::reta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Roberto J afet a pesqui~
sar carvão mineral numa área de novecentos e noventa hectares (99.0 ha)
situada em terrenos da antiga sesmaria de João da Costa Brito, conhecida por
Urussanga Velha, !lo distrito e Município de Cresciúma, do Estado de Santa
Catarina, á1·ea essa delimitad8. por um paralelogramo que tem um vértice à
Vinte e oito metros (28 m)· da margem esquerda do rio dos Porcos, contados
para sudeste (SE) sôbre a linha divisória dos municípios de Cresciúma e
Araranguá · e os lados que partem dêste vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatro mil e quinhentos metros (4.500 m),
quarenta e dois graus trinta minutos suá este ( 42° 30' SE); dois mil e duzentos metros ( 2. 200 m), quarenta e nove grous quarenta e três minutos
nordeste ( 49° 43' NE) .
·
Art. 2.0 Esta autorização é outorgade. no3 têrmos estabelecidos no
Código de Minas.

Art. 3. 0 O título da autorização' de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a ·taxa de quatro mil novecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 4.950,00) e será transcrito no livro próprio da Divisao de Fo~
menta da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se. as disp9sições em conl:rário.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1944, 123.0
da República .

da Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.708 -

DE 2 DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto ]afet a pesquisar carvão mineral no
município de Cresciúma, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto.:.lei n. 0 1. 985, de 29
de ja~eiro de 1940 (Código de :r-Jiinas), decreta:
Art. 1.0 Fica smtorizado o cidadão brasileiro Roberto Jafet a pesquisar
carvão mineral numE! área de novecentos e noventa hectares (990, ha), situada
em terrenos da antiga sesmaria de João ds. Costa Brito, conhecida por Urussanga Velha, no distrito e município de Cresciúma, do Estado de S~nta Catarim!', áres. essa delimitada por um paralelogramo tendo um vértiçe a dois rq-il
e duzentos metros (2. 200 m) no rumo verdadeiro qus.<renta e nove graus

8
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quarenta e .três minutos nordeste ( 49° 43' NE) de um .ponto situado a vinte
e oito metros (28 m) da margem esquerda do rio dos Porcos, contados Para
sudeste (SE) sôbre a divisa entre os municípios de Araranguá .e Cresciúrna e
os la-dos, que p2rtem dêste vértice, com os seguintes compritnentos e rumos
verdadeiros: cinco mil e quinhentos metros (5.500 m), quarenta e dois
rrraus trinta minutos sudeste ( 42° 30' SE); mil e oitocentos metros ( 1. 800 m),
~uaren~ e nove graus trírita minutos nordeste ~49° 30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códígo de Minas.
Art. 3.0 O 'titulo dâ! autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa• de quatro mil novecentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 4, 950,00) e será transcrito no livro próprio da Dlvisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições

ém

contrário.

Rio de J&neiro, 2 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56P dBI
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.Jles.

DECRETO N.O 16.709 -

DE 2 DE OUTUBRO DE 1944

AutOt"ír;a o cidadão brasileiro Roberto ]afet a pesquisar carvão Mineral no
município de Cre~ciúma, do Est:ado de Santa Catarina

O Presidente da República, usando da atribuiçf.ío que !he confere o·
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Ar~. 1.° Fica au'wrizado o cidadão brasileiro Roberto Jafet a pesquisar
carvão mineral numa- área de mil hectares (1.000 h61), situada em terrenos
d8 antiga sesmaria de João da Cost:=J. Brito, conhecida por Urussanga Velhs,,
no distrito e município de C:resdÚma, do Estado de Santa Catarina, ároa essa
delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a sete mil e- seiscentos
metros (7, 600 .m) no rumo verdadeiro quarenta e nove graus quNenta e
três minutos nordeste (49° 43' NE) de um ponto s-ituado na divisa dos municípios de Cresciúma e Araranguá, a vinte e cito metros (28 m) sôbre a
margem esquerda· ·cto rio dos Porcos e cujos lados, a partir dêsts vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos verdaáúros: cinco mil metros (5. 000 m),
quarents.• e dois graus trinta e dois minutos sude3te (42° 32' SE); dois mil
metros (2.000 m), quarenta e nove graus quarenta e três minutos nordeste
(49° 43' NE); cinco mil metros (5'.000 m), quarenta e dois gmus tfinta e
dois minutos norce!>t-e (42°.32' NVV); doi.s' mil met:ros (2.000 m), quarenta e
nove "graus quS<rer>·-~ e três minutos sudoeste (49° 43' SVV).

Art. 2.0 Esta autoriz2ção é outcrga.da nos têrmos estaQeleci.dos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título- d"' autorização de pesquisa que S'êrá uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
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transcrito no livro pr6prio da. Divisão de Fomento da ProduÇão Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jsmeiro, 2 de outubro de 1944·, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N. 0

16.710 ' -

DE ·2 DE OUTUBRO DE

1944

'

Autoriza o cidadii.o brasileiro Carlos ]a.fet"'- a pesqm'sar carvão mineral no
município de Cresciúma, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos t&rmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de. 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Cmlos J afet a pesquisar
carvão mineral numa área de mil hectares (1.000 ha), si-tuada em terrenos
da antiga sesmaria de Jcão da Costa Brito, conhecida por Urussanga Velha,
nb distrito e município de Cresciúma, do Esto.do de Santa Catarina, área
esta delimitada por um paralelogramo· que ten1 ur.1 vértice a seis mil metros
(6.000 rn) no n1r.10 verd2deiro quarenta e nove graus qu8.renta e três minutos nordeste ( ~-9° 43' NE) de uril ponto situado na di. visa dos municípios
de Cresciúr.1a e Aran;mguá, a vinte e oito metros (28 m) e sôbre a m2."rge;rn
· esquerda do rio dos Porcos e cujos l<idos, a partir dêste vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos "verdadeiros: cinco mU metros (5.000 m),
quaoenta e dois grau:> tri:ryta 'e dois minutos noroeste ( 42° 32' N'N); dois mil
metros (~. 000 m), quarenta e nove graus· quarenta, e. trê9 minutos nordeste
(49° 43' NE); cinco mil metros (5.000 m), quarenta e dois graus -trinta
e dois minutos sudeste (42° 32' SE); dois mil. metros (2.000 m), quan~nta
e nove graus quarenta e três minutos sudoeste ("1·9° 43' S\V),
Art. 2. 0 Esta autorização é
Código de Minas.

outorgada nos têrmos estabeleddos no

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros {Cr$ 5.000.00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as dis?osiçõe3 em contrário.
Rio de Jnneiro, 2 de outubro de 1944, 123.0 da Indeptmdência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.
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DECRETO N. 0 16.711 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1944

'Autoriza o cidadão brasileiro Carlos ]afe't a pesquisar carvão minera~ no
município de Cresciúma, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituic8.o e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código ~de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o· cidE~dão brasileiro Carlos Jafet a pesquisar
carvão mineral numa área de mil hectares ( 1. 000 ha), situada em terrenos
da antiga sesmaria de João da Costa Brito, conhecida por Urussanga Velha,
no distrito e município de Cresdúma, do Esta-do de Santa Ca-tarina, á1:ea esta
delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a vinte e ·oito metros
(28 m) çl.a margem esquerda do rio dos Porcos, contados para sudeste (SE);
sôbre a divisa dos municipios de Cresdúma e Araranguá e os lados, que
partem dêste vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
cinco mil metros (5.000 m), quarenta e dois graus trinta e dois minutos noroeste ( 42° 32' NW); dois mil rii.etros (2. ao o- m) qmtrenta e nove graus quarenta e trê3 mii:mtos no~deste ( 49° 43' NE).
Art. 2. 0 Esta autorização
Código de Minas.

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art, 3.0 O título da autorízação d~ pesquisa que será uma via autêntica dêste D'ccreto, paga.-á a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será tra,nscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se

a~

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e
da República.

56.~

GET(!LIO VARGAS ,

APolotzio Salles.·

DECRETO N.0 16.712 --

DE

2

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão hrasihiro Carlos ]afet a pesquisar carvão mineral no.
município de Cresciúma, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição ql18 lhe confere o artigO 74, letra n, da Constitllição e nos têrmos do Decreto-J.ei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos Jaíet a pesquisar
carvão mineral numa área de mil hectares ( 1. 000 ha) situada ern terrenos
da antiga ·sesmaria de João da Costa Brito, conhecida por Urussanga Velha,
no distrito e município de Cresciúm.s.·, do Estado de SantS. Catarina, área essa
delimitada por um paralelogí·amo que tem um vértice a dois mil metros
(2. 000 m) no rumo verdadeiro quarenta e nove graus quarenta e três minutos nordeste (4.9° 43' NE) do ponto situado na divi~a ;Io-=> municípios de.
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Cresciúma_ e Araranguá, a vinte e _oito metros (28. m) e sôbre a margem
esquerda do rio dos Porcos, e cujos lados, a partir dêste vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:. cinco mil metros ( 5. 000 m), quarenta e dois graus trinta e dois minutos noroeste (42° 32' NW); dois mil
metros (2.000 m), quarenta e nove graus quarenta e três minutos nordeste
(49° 43' NE); cinco mil metros (5.000 m), quarenta e dois graus trinta e
dois minutos· sudeste (42° 32' SE); dois mil metros (2.000 m), quarenta e
nove graus quarenta e três minutos sudoeste ( 49° 43' S\:V) .
Art. 2.0 Esta autorização
Código de Minas.

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3. 0 O titulo da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagaró a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e
será transcrito no livro própdo da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em Contrário .

. Rio de Janeiro, 2 de ·outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.6
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0

15. 71_3

~

DE 2 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos ]afet f'! pesquisar carvão mineral no
município de Cresci-úma, do Estado de Santa Catarina

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 de janeiro de ~940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica B.utorizado o cidadão brasileiro Carlos Jafet a persquisa"t
carvão mineral numa área de mil hect'ares (1.000 ·ha), situada em terrenos
da antiga sesmaria de João da Costa Brito, conhecida por Urussanga Velha,
no distrito e munidpio de 'cresciúma, do EstadO de S<i~nta Catarina, área esta
delimitada . por um paralelogramo que tem um vértice a quatro mil metros
(4.000 m), no rumo verdadeiro quarenta e nove graus quarenta e três minutos
nordeste (49° 43' NE) de um ponto situado na divisa dos municípws de
Cresciúmq e Armang1.1á, a vinte e oito metros (28 m)
sôbre a margem esquerda do rio dos Po.:cos e clijos lados, a partir dêste vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verd2deiros: cinco mil metros (5. 000 m), quarenta e dois graus trinta e dois minutos noroeste ( 42° 32' NW); dois mil
metros (2. 000 m), qua18nta e nove graus quar'enta e três minutos nordeste
(49° 43' NE); cinco mil metros (5.000 m), quarenta e dois graus e trinta
e dJis minutos sudeste (42° 32' SE)); dois mil metros (2.000 m), quarentãt
e nove graus quarenta e três minutos sudoeste (49° 43' SW).

e

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica d~ste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5 .000,00) e
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será Úanscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as

disp.osiçõ~s

em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N . 0 16.714 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos ]alei a pesquisai carvão mineral no
município de Cresciúma, do Estado de Santa Catarina
O Presidente da Repúblic!l, usando da atribuição que lhe~ confere o arw
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmas· do Decmto-iei n.O 1. 985, de
29 de jBneiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz:Jdo o cidadão brasileiro C~rlos J afet a pesquisar
carvão mineral numa área de mil hecta•es ( 1. 000 h a), situada em terrenos
da antiga sesmaria de João da Cesta Brito, conhecida por Urussanga Velha,
r..o distrito e município de Cres~iúm·a, do E3tado de Santa Catarina, áre~ esta
de1imit:;da por um paralelogramo que tem um.· vértice a oito mil metros
( 8. 000 m) no rumo ve'rdadeiro quarent:a e nove g·raus qu2.renta. B três minutos
nordeste (49° 43' NE) de em _ponto situado na div.isa dos municípios de
Cre~ciúma e Araranguá, a vinte t.'! oito metros (28 in), sôbre a margem
esquerda do rio dos Porcos e cujos lados, a oartir dêste vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos vcrdt:!deiros: cil;co mil metros (5.000 m), quanmta e dois graus trints.· e dois minutos noroeste .< 42° 32' NW); dois mil me-_
tros (2.'000 m), quar~mta e nove gnms quarenta e três minutos nordeste (4-9°
43' NE); cir.co mil metros (5.000 m), quarenta e dois graus trinta e dois
minutos sudeste ( 42° 32' SE); dois mil metros (2. 000 m), quarenta e nove
graus quarenta e trê3 mim.l'cos sudoeste (49° 43' SVV).

Art. 2.0 Esta autorização é outorg2da nos têrmos estabelecidos no Código de lviin2s.
Art. 3.0 O títulO da autori.zação de pesquis~, que se:.·á uma via 2utêntica dêste· decreto, pagará a taxa <.-:e cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será tr<~nscrito no livro próprio da Divisão de l"omento da Pmdução Mineral
do Ministério da Agricultura.

Art. 4. 0
Rio de

Revogain-se as disposições em contr8rio.

Ja:neiro, 2 de outubro ds 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da

Repúblic~.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Se.ll.:Js,
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DECRETO N.0 16.715 -

DE

13

3 DE OUTUB.RO DE 1944

Concede aumento geral de salário e institui o reéime de salário-família no
Instituto Niwional do Sal, e dá. outrns providências
O Presidente da República, mando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Consdtuiç.ilo, decreta:
Art, 1.° Ficam majorados os saU:ric::> do pessoal do Instituto Nacional
"do Sal (1. N. S. ) , segundo o critério estabelecido no Decreto-lei n.o 5.976,
de 10 de novembro de 1943, tomadoo por base os salários percebidos na data
dêsse Decreto-lei.
'
Parágrafo único. O :ommento a que se refere êste artigo não é extensivo
aos empregados que, por qualquer modo, tenham sido admitidos pelo I. N. S.
em data posterior a 30 de novembro de 1943.
Art. 2.0 Além do aumento fixado no artigo anterior, fica instituído,
para o pessoal do I. N. S., o regime de salário-família que vigorar para os
servidores civis da União.
Art. 3.0 Os atuais cargos e funções do I_ N. S. passam a constituir as
Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar anexa<S a êste Decreto e que
déle são parte integrante.
Parágrafo único. As referências de saládos das funções que integram
estas Tabelas têm os valores constantes da escala-padrão de salários que
acompanha o Decreto n. 0 15.4-94, de 9 de maio de 1944.
Art. 4.0 Dentro de trinta dias a partir da publicação dêste Decreto,
o I. N. S. publicará, no Diário Oficial, a relação nominal dos ocupantes das
funçõ_es constantes das Tabelas a que se refet·e o art-igo anterior, obedecendo
à nova nomenclatura adotada.
§ 1.0 Deverá haver, em relação a cada empregado, equivalência entre
o salário majomdo nos têrmos do art. 1.0 dês te Decreto e o salário da função
que ocupar nas Tabelas, consideradas as promoções realizadas pelo Instituto no 'primeiro semestre de 1944.
§ 2. 0 Os empregados admitidos após 30 de novemhro de 1943 ocuparão,
nas Tabelas, funções de sdário equivalente ao que lhes tiver sido arbitrado
na data da admissão.

Art. 5.0 Dentro de trinta dias, a contar' da publicação da relação nomina.!. poderão ser Elpresentadas reclamações quanto ao enquadramento do
•.pessoal, cabendo ao Presidente do I. N. S. julgar essas reclamações, observando sempre o disposto nos parágrafos do artigo anterior.
Art.· 6.0 O número de funções preenchidas em cada série funcional da
Tabela Ordinária não poderá ser superior ao total previsto como situação
definitiva, para a mesma série funcional.
Art. 7. 0 As funcões con:otantes da Tabela Suplementar e as excedente;!l
da Tabela Ordinária ~erão suprimidas à medida que vagarem, não podendo,
em hipótese alguma, ser novamente preenchidas, ainda que em caráter
provisório.
Art. 8.0 Êste :Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçã.3,
exceto quanto ao aumeato e ao regime de salário-família, que vigorarão a
partir de 1 de janeiro de 1944.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

· INSTITUTO NACIONAL DO SAL
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA DE PESSOAL
a)

FUNÇÕES EM COMISSÃO

SITUAÇÃO ATUAL

Número

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Sa·lário

Salário

Número
Função

de

Função

de
funções

mensa.l

I funções'

mensal

11

1
1
1
5
1
1
1
1

Presidente

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

Superintendente
Superin~
Assistente de
tendente
Chefe de Departamento.
Advogado . . ..........

..........

Consultor Técnico .....

I

·1

Secretário do· Presidente
Assistente Técnico ..... ,

·~

4
16

Cr$
5. 000,00
5. 000,00
3. 000,00
3. 000,00
3.00Q,OO
3.000,00
3.000 00
2. 000,00

I
1
1
1
5
1
1
1
1

I Presidente

. .........
'I Superintendente . ......
Assistente do
tendente
. .........
I Chefe
de Depart<'limento.
Consultor Jurídico .....

Inspetor

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

1. 600,00

Vagos

I

Observações

.

c,s
5. 500,00
5. 500,00

Superin~

.....

Consultor Técnico
Secretário do Presidente.
Assistente (Departamento de Fis.calicazção) ..

I

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

-

li

I

1

Assistente Jurídico
perintendência)

Inspetor Geral

5

3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00

rO desta
. P'eench;mento
função só

2.300,00

(Su-l

......

2.000,00

1

........

1. 900,00

1
2

18

I

j

poderá ser feito
quando fôr suprimida a fun~
ção de Assis~
tente
Jurídico
da Ts·bela Suplementar.

b)

FUNÇÃO GRATIFICADA

SITUAÇÃO ATUAL

11

Número
de
funções

.(
Secretário da Comissão Exe.cutiva .. , .

Cr$

j

500,00

-

5

4
11

20
.

I

mensal

I Assessor Técnico . ... . ... .I
..... ....... .............
I Assessor
Técnico .........
I Auxiliar, classe
B ........

I

I

mensal

I
I Secretário
I

I
2

I. 000,00
800,00

3
5
11

,J

Função

I
Amanuense

. 1.400,00

-

da Comissão Executiva ....

500,00

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
de
funções

· Salário
Função

I

Gratificação
Função

SÉRIES FUNCIONAIS

I
I

SITUAÇÃO ATUAL

I

I

I
c) -

Número
de
funções

.

Gratificação :Número
de
mensal
funções

Função

I

SITUAÇÃÇ) PROPOSTA

(I.

21

~

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

I

I

Referência
de
salário

Exce·
dentes

3°1
27
23
19

-

Vagas

3

I

3

-

3
I

4

SITUAÇÃO ATUAL

I
Número

Função

de

SITUAÇÃO PROPOSTA

Salário
mensal

Número
funções

de

funções

II
'

I
11

.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
cl~sse

4

Auxiliar,

8

Escriturário

--12

I
1
1

I
I

1

A ......... i

...........I
I

600,00

3

650,00

8

12

I
Auxiliar, c!v.sse A .........

I

I Desenhist:31
II

r

.. ',., . , , , , , , • • I

salário

dentes

Amanaense Auxiliar

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

I ..........................
I

17
14

12

Vagas

I
I
I
I

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

600,00

1

1

1

I

I

14

II

I
1

1

I

1

1. 000,00

1

I

I

I

I
I
I

----1

I

Exce~

oe

Arqdvista

I
I'

Referência-

I

I ..........................

I

I
1

1

Função

I

Cart6g-.afo

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

23

I
I ---I

I

e."

I

I

600,00

I

I

--

I

I /issistente

Técnico . . . . . . .
I
I . . . . . . .. . . .. . .. . ... .. .. .

I

-

2. 000,00

-

-~1•I

I
I

I
4

I
classe A .........

I

I

Auxiliar, classe A ...... , . ·)
Dacti16grafo . . . , ... , ....

I

600,00

I

~-

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

-

I

Contabilista Auxiliar
•'• ..........

I ..............

14

I

I ..........................

I. 000,00
800,00

I
"2

3

-

I

II

14
12

I
I

.. . . . .

.

I .
I

-

-

-

-

I

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

7

I

...·..... I

2
5

-

-

I

Dactilógrafo

600,00
650,00

I

I

42
25

I
I

I

Assessor Técnico
Auxiliar, clS~sse B ....•....

I

.......
II .........

-

14

I

I
I
2

Contabilista

I

5

3

I

I . .........................
II
. • • • • • • • • • ,c, •••••••

.

I

--

-

I

I
I
I
I Auxiliar,

II

Cartógrafo Auxiliar·

I

.Aux1Ttar, classe A ...... , ..

-

I
I

-

2

I

Estatístico

: . . . . . . . . . . . . . . ... ..
..........................

23
19

I

I

-

- -

-

-

-

-

-~

SITUAÇÃO ATUAL

Salário

Número
de
funções

2
3

5

Função
mensal

II

I Amdliar, classe

I'

9
3
22

.......

I

2

5
7

I
I
I

Número
de
funções

600,00
650,00

A ....••...
Estatístico Auxiliar

I
I

I
I

5
5

.-

Fiscal
Fiscal
)'iscal

Fiscal

................. ·I
···················

. . . . . . . . . . . . . . . . . .I

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

SITUAÇÃO PROPOSTA

" "'

I

I
Função

Exce-

Referência
de
salário

Vagas
dentes

I

I
Estatístico Auxiliar
I
I
I ..........................
I . . . . . . . . . . . . . ... ... .. . . . . .

II

14
12

5
5
lO
lO

I

30

I

I ..........................
..........................
I ...........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

I

-

-

I
Inspetor

1.200,00
I. 000,00
800,00
600,00

-

I

27
23
19
14

~

-

-

I

2

-

-

-

I
7

-

8

.

Motorista
I

Continuo

I

I

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

..

I

400,00

I

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

10

I

I

2

-

-

-

-

1

I Zelador

..... , .......... .

I ........................

I
soo,oo I

Porteiro

19
12

1

1

1
1

1

I

1

5

1

I

~~~~i.n~'.o."."."."."."."."."::::::: :I

Continuo

1

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

1

I ~~~~,~~ .:. . . :. . ::. . . ::. :l

II
----1
I

10
9
8

450,00

1
1

I

--61

.......................... I.

I
I
I

Telefonista . . ........... 1

Cr..ixa .

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

4

1

7

1

6

2

4

4

Técnico de Laboratório

1. 600,00

37

25

I

1

1

1

1

I

~~1
1

Sen·ente

400,00

2

---1
6 I

1

1
.

1
1

1

Telefonista
8

450,00

.

1.100,00

I ........ .T~~o·~'~i~o. ....... .

1---:-J ::::::~:::::::::~:::::::::

1
==~k===========~========~~

25
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1

1

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR DE PESSOAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
'funções

I
I

Salário

Função
mensaJ.

I

Número
de
j funções

I

1

2

I

Salário

Função
mensal

I
I

c,s

I Assessor

II

I

I

I

1

I

Técnico

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

Chefe de Seção ....•............... r

I

c,s

2. 500,00

Assistente_ Jurídico

1

2. 000,00

I

1

I

2

I

I

Chefe de Seção

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

2.300,00

I

......... :... :..... I
I

2.800,00

ATOS DO

PODER

DECRETO. N. 0 16 .. 716 -

DE

EXECUTIVO

3
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DE OUTUBRO DE 1944

Concede aumento geral de salário e i"nstitui o regime de salário-família no
lnstiiuto Nacional do Pit'.ho e dá. outras providências
O Presidente da República, usando da· atribuição que lhe confere o .artigo 74, letra- a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os sa.lários do pessoal do Instituto Nsocional do Pinho (I. N, P.)
ficam eleVados conforme o· critério estabelecido no Decreto-lei n. 0 5. 976, .de
10 de novembro de 1943, tomados por base os salário& percebidos na data dêsse
decreto-lei.
Art. 2.0 Além do aumento fixado no artigo anterior, fie~ instituído, par&
o pessoal do I. N. P,, o regime de salário-família que vigorar para os servidores civis da União.
Art. 3.0 Os atua.is cargos e funções do I.N.P. pa·ssam a constituir a Tabela Numérica Ordinária anexa a êste decreto e que dêle é parte integrante.
Parágrafo único. As referências de salário da<S funções que integram 81
Tabela a que se refere êste artigo t@m os valores constantes da escala-psd:rão
de salários que s.•companha o Decreto n. 0 15.494, de 9 de maio de 1944.
Art. 4. 0 Dentro de trinta diz..s a ·partir da publiCação dêste decreto o
I .·N. P ... publicará, no Diário Oficial, a relação nominal dos ocupantes das
funções constantes da• Tabela a que se refere o artigo anterior, obedecendo à
nova nomenclatura adotada.
§ 1.0 Deverá haver, em relação a. cada empregado, equivalência entre o
ss.•lário majorado nos têrmos do art. 1.0 dêste dtocreto e o salário da função
que ocupar na. Tabela.
§ 2. 0 Dentro de trinta dias a contar da publicação da relação nominal
poderão ser apresentada•s reclamações qm:onto ao enquadramento do pessoal,
cabendo no Presidente do I. N. P. Julgar essas reclamações,

Art. 5. 0 O número de funcões preenchidas' em cada série funcional da
Tabela não pode:·á ser S'tlpcrior~ s.•o total previsto como situação definitiva,
para a mesma série funcional.
Pa•rágrafo único, As Íunções excedentes serão suprimidas à medida que
va-garem, não podendo, em hipótese alguma, ser nov~mente preenchidas.
Art. 6.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, exceto
quanto ao aumento e ao. regime sa16rio-bmília, que vigorarão a partir de
1 de janeiro de 1944, revogadas as disposições em contrário.
Rio de J o:meiro, 3 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da _República.

G. VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.

INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA DO PESSOAL
a) Funções em Comissão

---.------S-IT_u_A_Ç_Ã_o_A_T_u_AL---,-------~~---,------s-I_T_u_A_ÇA~-O--P-R-DP_o_sT7A------,---
I Número

Númm·o
de

Função

Salário

funções

I

G~;;l· . ::::::::::::I

1
1
1

Presidente
Secretário
Assistente Técnico

1

Diretor do Depa.rta<mento de
Economia Florestal •.. , . ,
Inspetor Regional ...•.......

1
1

1
3
1
1
1
2
3

191

.. , ...... .

~:::::::e ::,:1ecr.e~ád~. ~~r.al .:I

Secl"etário de Delegada
Chefe de Seção . . . . . . . . . . . . .
Inspetor Regional . . . . . . . . . . .
Chefe de DeparÜtrnento ...... 1
Inspetor Re'gional ...........

·1

CR$

5.000,00
3. 700,00
3.200,00

. funções
I

Função

de

I'
I

1
1
1
4

1
2. 600,00
2. 500,00
2. 300,00

2. 200,00
1. 700,00
1. 500,00
1. 350,00
1. 300,00
1. 300,00

1
1

~

3
1
1
1
2

.

II

~:~::,~~:o ~=gi;,:~!go~l~.:::::: I i:~~~:~~ 11--2-!--1

Presidente
Secretário Geral
Consultor Técnico
Delegado Regiona_l ...... .
Diretor do Departamento de
Economia Florestal .. ,
Inspetor Geral .. , , , .... ,
Assistente do Secretário Ge-~
ral .....•...........
Contador Geral ... , . , ... .
Inspetor Regional ....... ,
Secretário de Deleg~·da .•.
Chefe de Seção ... , . , ... .
Inspetor Regional ..... , ~ .
Chefe de Depsrtamento ..
Inspetor Regional ....... .
Contador Regional ....... .
-~ecrétário de Delegada

Salário

VagG.<S

CR$
5.500,00
4.200,00
3. 600,00
3. 000,00

4

2. 900,00
2.800,00
2. 600,00
2.500,00
2. 500,00
2. 000,00
1. 800.00
1.550,00
1.500,00
1.500,00
1.400,00
1.400,00

4

8

==~~=====-~======~======~~~~============~====~~

b)

SI'l'UAÇÁO ATUAL

Número
de
funções

SÉRIES F:UNCIONAIS

SITUAÇÃO PROPOSTA

rr
I

I

Número
de
funções

SS)lário (Cr$)

Função

Ref. de

Exce-

Função

Va-gas
salário

11

dentes

I
I

I

I

II

1.

I

II

I
,,

I

Arquivista

I

I

2

I ........................ I

17

6

I . ' ......................

14

s

,I

II

I

I

I

-

I

2

6
8

'

4

Datilógrafo

3
6

· Datilógmfo
Do.ti!ógrafo

I

., .•..•.. -I

I
600,00

7

500,00
400,00

15

1

Auxiliar

400,00

4

Datilógrafo ......... .

350,00

\

I
........................

22
18

Datilógrafo

14

3

12

12

10

7

9

4

11

15

r

SITUAÇÃO A,TU AI,.

Número
de
funções ·I

Função

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
de
funções

Sa-lário (Cr$)

Ref. de

Exce~

salário

dent-es

Função

V~as

i

I

I
EscrÜ:urário
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturário
Escriturá i-ia

3
2

lO
6
1
3
1
2
28

I
I
I
I

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

900,00
800,00
700,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00

I

8

-

'

15
18

I

'
I
'

-

-

-

..........
.....................
Estatístico ..........
.....................
Est.s.tí~tico ..........
Estatístico . . . . . . .. . .
.....................

1
1
1

4

I

I

-

21
19
17
14
13
12
11
10

-

-1
3
1
2

1. 200,00

I

i

1. 000,00
i
800,00
700,0.0

-

-

1

1

-

I
I
I
I

2
3

I

7

I

Estatístico Auxiliar

I
.I

. .......................
.. ... .. .. . .. . . ... ... .. ..
. .......................
. ................. ······
. . . .. .. ... . .. .. ... . ... ..
........................
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

27
25
23
21
19
17
14

I
-

I

1
1

1
.3

5

-

2

5

12

I

9

I
I
Estatístico

1

I

........................
........................
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
........................
........................
........................
. .................. ·····
. .......................

41

I

-

I
I
I

Escriturário

-

-

22

I
II

1
-

1

1
3
6

I
I

I

11
11

I

II

Inspetor de Serrarias

.I

-

I
I;

~o·n•t~~~~~~~t·o•r:s.t~ .. :: /

I

.....................
...........I
I ........
"

1

I,

2

I

1

Oficial Administrativo.
Oficial Administrf-'tivo.

I

1.100,00
900,00

----

I

1

II .. ... .. ... .
I

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
. .......................
........................
. ":. """ ............. 1

I
Chefe da Portaria

. ..

...

.. . . . . .

600,00

-

1

1

-

7

7

·----

I

14
12

Porteiro

•

35
29
25
21

I

I
I
II
I

I

I ........................
' . . .. .. ... .. . . . .. .. ... .. .

I
I

I

Oficial Administrativo

I

I

27

I
-

-

1
1

4

1

-

II

1
1
2

I

I

II

1

-

............... ····· ....

I
1
Motorista
I
I
I
I . .... .. . ... .. .... . .. ... .
I ........................

-

-

Inspetor de Serrarias

I

I

I

1

600,00

-

I

I

I

18
18

I
I

1

-

!. 200,00

II

I
1

I

14

I

I

-

-

1

1
1
1

-

. 1

1

-

.r

1

'

I

12

1

3

1

1

1

SITUAÇÃO

'

ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número

Número
de

Função

-

-

2
1

I

s8.1ário

clentes

Vagas

11

1

•

I

Contínuo

I
.......... -I

Porteiro Contínuo

1

...

.....................
. . . ... . . . . . .
...........
Servente ............
. .. . . " ..............
Servente . . . . . .. . .. .
Contínuo
Contínuo

I
500,00
450,00

-

350,00
300,00

I

1
2

I
1
f
J

300,00

200,00

2
2
2

'

9

I

I

I

I
I

I
I

- 11

I___
Caixa-Escritmádo ....

I

..................... 1

I
I

j;

i

I

~

I

I
12
11
10
9

.. ,... ~.a:.u:~~~~- ........I
, .. , ..

1

-

~~s~~~~i.r~ .. ,.,.,.

8

-

-

7
6

-

-

17

I

I

21
17

1

2
1
2

4

I

I

-

1

I•

I

-

I

I

I

·I

-

I

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

-

1
1

-

I

'
5

I

I
I

1

i\-s-

I

I

1

.I
900,00

. . . . . . . . ... ... . . . . ... . ..
........................
. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
........................
. ......................
I ........................
........................

I
I

--·

I

Servente

I

-

7

1

Exce-

funções

funções

1
1

Ref. de
Funç2o

Salário (Cr$)

I

5
I

5
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 16.717 -·DE 3 DE OUTUBRO

DE

1944

Faz público o depósito dos instrumentos de Tatiiica.ção, por paTte do Govêrno da Venezuela, da Convenção para a melhoria da soLte dos feridos
e enfermos nns Exércitos em cnmpanha e da Convenção relativa ao tratamento dos prisioneiros de gue:-ra, firmadas em Gen;bra, a 27 de julho
de 1929
·
O Presidente da República faz público o depósito dos~ instrumentos de·
ratificação, por parte do Govêrno da Venezuela, da Convenção para a melhoria d8 sorte dos feridos e enfermos nos Exércitos em campanha e ela Convenção rel2tiva ao trata-ç::.ento dos prisioneiros de g:uerra, ambas ·firmadas em
Genebra; a 27 de julho de 1929. conforme comunicação feita ao Ministério
das Relações Exteriores pela Legação da Suíça, por nota-verbal de 17 de
julho de 1944 acompanhada da Ata, cujas traduções oficiclis acompanham
o presente Decreto.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão Velloso.

DECRETO N. 0 16.718 -

DE

3 DE OUTUBRO DE 1944

Promulga o Convênio pelo qual se estabelece a Administração de Assistênci.<:t
e Reabilitação das Nações Unidas, firmado entre o Brasil e· diversos
países, em VVashington, a 9 de novembro de 1943
,

O Presidente da República, havendo sido firmado, na cidade de Washing-

têm, a 9 de novembro de 1943, um Convênio entre o Brasil e l"l..venos países,
pelo qual se estabelece a Administração de Assistência e Reabilitação das
Nações Unidas;
Havendo o mesmo Convênio entrado em vigor no ato da sua assinatura;
Decreta que o referido Convênio, apenso por cópia ao presenré Decreto,
seja executado, e cumprido tão inteiramente como nêle se contém.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

P. Leão V eloso.

DECRETO l'J. 0 16.719 Apr~va

DE 4 DE OUTUBRO DE 1944

o Regimento do Serviço de Documentação do Ministério da Viação
e Obras· Públicas

O Presidente da República, usando ·da atribuição que lhe confere o artigo 7'}, letra a, da Const~tuição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento do Serviço de Documentação d.:l
Ministério da Viação e Obras Públicas que, assinado pelo respectivo Ministro de Estado, com êste baixa.
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Art. 2.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re..
vogactas· as disposições' em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de outubro ds 1944, 123.0 da Independência e 5~.?
da República,
GETULIO VARGAt->.

João de Mendonça Lima.

REGU.IENTO DO SERVIÇO DE DOCUli!ENTAÇliO DO li!IN!STliR!O
DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
CAPÍTULO I
DA

FINALIDADE

Art. 1.0 O Serviço de Documentação do Ministério da Viação e Obras
Públicas (S.D.V.), criado pelo Decreto-lei n. 0 6.431, de 17 de abril de
1944, diretamente subordinado ao Ministro de Estado, tem por finalidade a
coleta, guarda, coordenação e divulglôlção de textcis, relatórios, dados esta'\;Ísticos e outros elementos relativos à atividade do Ministério.

CAPÍTULO II
DA

Art. 2.0 O S.D:.y.

ORGANIZAÇÃO

compõe~se

de:

Seção de Documen~ação (S.D.);
Biblioteca (E. ) ; e
Seção de PUblicações (S. P.) .
Art. 3.0 As Seções e a Biblioteca fundona1·ão perfeitamente articuladas, em regime do mútua colaboração, sob a orientação do Diretor do Serviço.
Art, 4.0 O Diretor terá um secretário~ escolhido dentre funcionários
públicos.

CAI?ÍTULO III
DA COMPETÊNCIA

Art. 5.0

À

S.D. corhpete:

I - coligir, ordenar, classificar, gu:s:rdar e conservar documentos, planos;
relatórios, textos e dados estatísticos e descritivos referentes às atividades do
Ministério; e
II elaborar o relatório do Iviinistro, de acôrdo com as instruções que
dêste receber.
Art. 6. 0

A B. compete:

I ndqui:rir, registrm·, classificar, catalogar, guardar, conservar e permutar obras, discos, filmes, mapas e cartas de interêsse para G Ministéi"io;
II organizar e manter em dia os ·catálogos para uso do público e os
catálogos auxiliares r:ecessários aos seUs serviços;
III franquear as salas de leitura e as estantes de livros e revistas às
pessoas interessad2s, desde que não perturbem a boa ordem da Biblioteca;

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO
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N - promover, por prazo determinado, o empréstimo de publicações,
de · acôrdo com as instruções do Diretor;
V ~ orient<'ir o leitor no uso da Biblioteca e auxiliá-lo nas pesquisas
bibliográficas;
VI -

cooperar cõm as demais bibliotecas do Serviço Público Fede-ra!;

VII promover o conhecimento, pelo público, do que se contém na
Biblioteca; e
VIII organizar e distribuir listas bibliogrMicas Sôbre assuntos de
interêsse do Ministério.
Parágr2.fo único. A B. orientilrá a organização das bibliotecas necessáriEts aos demais Ó'rgãos do Ministério, situadas no Distrito Federal, para elas
efetuando a aquisição, classificação e catalogação dEts publicações.
Art. 7.0

À

S.P. compete:

I ~ divulgar matéria doutri.nária, informativa e noticiosa que contribua
pAra maior difusão de ·conhecimentos sôbre as atividades do 1v!inistério;
II fornecer ao_ D .'I. P. os elementos de que êste necessitar para o
desempenho de suas atribuições, bem assim encaminhar ao mesmo o noticiáúo das atividades do Ministério, cuja divulgação seja de interêsse;
III ~ 8laborar e· editar trabalhos sôbre obras públicas, transportes e
comunicações considerados de interêsse para o JYiinistério;
IV adquirir e editar trabalhos sôbre obras públicas, transportes e
comunicaçõ0s, nacionais ou estrangeiras, cuja publicidade seja de interêsse
para o Ministério;
V -

editar a.s publicações dos demais Órgãos do Ministério;

VI -

editar os periódicos do Ministério; e

VII Ministério.

efetUar ou promover a distribuição de publicaçõe-s. editadas pelo
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 8.0

Ao Diretor incumbe:

I -~ orientar e coOrdenar as atividades do· serviço;
!I

III

~

despachar, pessoalmente, com o Ministro do Estado;
baixar portariaS, instruções e ordens de serviço;

IV
comunicar-se diretamente, sempre que o interêsse do serviç;o o
exigir, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de Estado, caso em que deVerá fazê-lo por ·intermédio do Ministro de Estado da
Viação e Obre.s Públicas;
V - submeter, anualmente, ao Ministro de Estado, o plano de trabalho
do Serviço;
VI ~ apresentar, anualmente, ao Ministro de Estado, ~elatório s6bre
as atividades do serviço;
VII - propar ao Ministro de Estado as providências necessárias ao aperfeiçoamento do serviço;
VIII reunir, periàdicamente, os chefes dos diversos órgãos para di-;cutir e assentar providências relativas ao serviço e comparecer às reuniões
p"ara as quais seja convocado pelo Ministro de Estado;
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IX - opinar em todos os assuntos relativos às atividades da repartição,
dependentes de solução de autoridades superiores, e resolver os demais, ouvi~
dos os órgãos que compõem o Serviço;
X - organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabal~a
com honorário especial;
XI -

determinar ou autorizar a execução de serviço externo;

XII merário;

admitir e dispensar, na forma da legislação, o pe:;soal

extranu~

XIII - designar e dispensar os ocupantes de funções gratificadas e seus
1
substitutos eventuais;

movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pessoal

XIV lotado;

XV

expedir boletins de merecimento dos funcionários qu"e lhe forem

diretamente subordinados;

XVI - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe fôr diretamente subordinado e aproyar a dàs demais servidores;
XVII - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até
30 dias, aos servidores lotados no Serviço e propor ao Ministro de Estado
a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada;
XVIII XIX -

determinar a instauração de process.o administrativo;
antecipar, ou prorrogar, o período normal de trabalho;

XX aplicar as dotações destinadas à aquisição de obras e publicações, revistas e jornais científicos, observadas as disposições legais; e
XXI

autorizar a publicação de trabalhos de servidores·.

Art. 9.0

Aos Chefes de Seção e Biblioteca incumbe:

I -

dirigir e fiscalizar os trabalhos do respectivo setor;

II -

distribuir os trabalhos áo pessoal que lhes fôr

s~bordinado;

III - orientar a execucão · dos trabalhos e inanter a c.ooordenação entre
os elementos componentes d; respectivo setor, determinando as normas e métodos que se fizerem aconselháveis;
IV -

despachar, pessoalmente, com o Diretor do Serviço;

V - apresentar, mensalmente, ao Diretor, um bolet~m do~ tmbalhos do
respectivo setor, e, anualmente, um relatório dos trabalhOs realizados, em andamento e planejados;
VI
balhos;

propor ao Diretor medidas convenientes à -·boa execução dos tr2.-

VII responder às consultas que lhes forem feitas por intermédio de
sôbre assuntos que se relacionem com as suas atribuiçhes,

Dire~or,

VIII -

distribuir o pessoal, de acôrdo com a conveniência do serviço;

IX - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
diretamente subordinados;
X - organizar e submeter .à aprovação do Diretor a escala de fénas do
pessoal que lhes fôr subordinado, bem como as alterações subseqüentes;
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XI - aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 15 dias, aog
9eus subordinados e propor ao Diretor a aplicação de penalidade que escape à
sua alçada; e

XII

velar pela disciplina e manutenção do

silênc~o

nos recintos de

trabalho.
Art. 1 O.

Ao secre.tário incumbe:

atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o Diretor, enca:rninhando-as ou dando a êste conhecimento do assunto a tratar;'
I -

II -

III -

representar o Diretor, quando para isto fôr designado; e
redigir a correspondência pessoal do Diretor.

Art. 11. Aos demais servidores, sem funções especificadas neste regimento, incumbe executar os trabalhos que lhes forem determinados pelos seu~
superiores imediatos.
CAPíTULO

V

DA LOTAÇÃO

Art. 12.

O Serviço te:rá a lotação aproVada em decreto.

Parágrafo umco, Além dos funcionários constantes da lotação, o Serviço
poderá ter pesBoal extranuinerário,
CAPÍTULO

VI

DO HORÁRIO

A~t. 13. O· horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor, respei~
tado o número de~horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço Público Civil.

Art. 1.4. , O Diretor não fica sujeito a ponto, devendo, porém, observar o
horário fixado.
CAPÍTULO

VII

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art, 15. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:
I - o Diretor, por um dos chefes de Seção ou da Biblioteca, de sua
indicação e designado pelo Ministro de Esta4o; e
II - os chefes de Seção e da Biblioteca, por servidores designados pelo
Diretor, mediante indicação do _respectivo chefe.
Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores previamente
as substituições dei que trata êste artigo,
CAPÍTULO

de~ignados

para

VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. Mediante instruções de serviço do respectivo chefe, as seções
poderão desdobrar-se em turmas,
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Art. 17. Nenhum servidor poderá fazer publicações e conferências, ou
dar entrevistas sôbre assuntos que se relacionem com a organização e a!'l
atividades do Serviço, sem autorização escrita' do Diretor.
Art. 18, Haverá um servidm o~ turmá. ao qual competirá promover me-·
. didas preliminares necessárias à administração do pessoal, matenal, orçamento
e comunicações, funcionando articulado com o D. A. do Ministério, e obsetvando as normas e métodos de trabalho por êste prescritos.

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1944. -

DECRETO N. 0 16,720 -

DE

4

João de Mendonça Lima.

DE

OUTUBRO DE

1944

Altera a Tabela Numéâca Ordinária de Extranumerário-mensalista da Penitenciária Central do Distrito Federal, do Ministério da justiça e Negócios
Interiores, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o artigo 74, l.etra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma da relação anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensa!)sta da Penitenciária Central do Distrito
Federal, do Ministério da Justiça /á Negócios Interiores.
Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na impo~·
tância de Cr$ 132, 600,00 (cento e trinta e dois mil e seiscentos cruzeiro~)
anuais, correrá à conta da Verba 1 Pessoal, Consignação II - Pessoal
Extranumerário, Subconsignação OS Mensalistas, Anexo n. 0 18 Ministério da Justiça e Negócios Interiores, do Orçamento Geral da República
para 1944.
·

Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação •.

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1944, 123.0 da -Independência e 56.0
da República ,
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

MINISTJ':RIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
PENITENCIÁRIA CENTRAL DO DISTRITO FEDERAL
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

:'1
H
H

Número

de
funções

I
i

I
I

Séries funcionais
.

i

I
I

I

33
70

I
I

.103

I

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I Referência
I

Número

de

Tabela

funções
.·

Ordinária
Ordinária

VII
VI

I

40
80
120

I

I
I ........................
-2-1
Inspetor

I

I

Ordinária

XV

2

4

4

I

Séries funcionais

Tabela

Referência

I

Guarda

. ·············· .........
........................

I
II

I

I

/Guarda

I
I

············
.............
.......................

I

II
I
I
I

II
I

VII
VI

l!Jspetor

................ ········

XV

I
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DECRETO N. 0 16.·721 -

DE

EXECU'rlVO

4

DE OUTUBRO DE

1944

Cria funcões na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista·
do Arquivo Nacional, do Ministé;rio da justiça e Negócios Interiores

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,· decreta:

Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Arquivo Nacional, duas funções de servente, fefe-rência V.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto no artigo anterior, na
importância de Cr$ 10. 800,00 (dez mil e oitocentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II, Pessoal Extranumerário,.
Subconsign'ação 05 Mensalistas, Anexo 18 ~ Ministério da Justiça s·
Negócios Interiores, do Orçamento Geral da l~epública para 1944.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 565''
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexatidre Marcondes Filho,

DECRETO- N. 0 16.722 -

DE 4 DE: OUTUBRO DE 1944

Concede à sociedade anônima Comtelburo, Limited, autorização para continuar
a funcionar na RepÚblica
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima Comtelburo 1 Limited, com sede em Londres, Inglaterra, autorizada ~
funcior.c.r na República pelo Decretó n. 0 3. 831, de 19 de novembro de 1900,
decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade anônima Comtelburo, Limited,
autoriu-ção ps.•ra continuar a funcionar na República, com as alterações introduzidas em seus estatutos, por deliberação das assembléias gerais extrs.ordinarias realizadas en1 24- de agôsto de 1908, 23 dEi outubro de 1913, 24 de setembro
de 1930 e 25 de setembro de 1930, ficando a mesm"" socieds.de ·obrigada a
cumprir, integralmente, ,;.:s leis e regulamentos em vigor, ou que venham· a
vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de J<~'nei.ro, 4 de outubro de 1944, 123.0 da Independênci01 e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho
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DECRETO N. 0 16, 723 -

DE

35

EXECUTIVO

4

DE OUTUBRO DE

1944

Concede à sociedade anônima Vick Chemical Inc. autorização para
funcionar na República
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a soci~dade anô~
nima Vick Chemical Inc., com sede na cidade de Wilmington, Estado de
Delaware, Condado de New Castle, Estados Unidos da América, decreta:

Artigo único. É concedida à sociedade anônima Vick Chemical Inc,,
com sede na cidade de Wilmington, Estado de Delaware, Condado de New
Castle, Estados Unidos da América, autorização para funcionar na República,
com o capital de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) e com os es~
tatutos que apresentou, mediante as cláusulas que êste acompanham, :assinadas
pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da .referida autorização.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RepúbliCa.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

CLAUSULAS QUE ACOMPANHAM O DECRETO N.o 16·723, DESTA DATA
I
A. sociedade anônima Vick , Chemical Inc. é obrigada a ter permanentemente um representante geral no Brasil com plenos e ilimitados poderes
para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer
com o Govêrno, quer com particulares, podendo ser demandado e receber
citação inicial pela Sociedade.

li
Todos --os atos que pratic8r ·no Brasil ficarão sujeitos Unicamente às
respectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus Tribunais judiciários
ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida Sociedade
reclamar qualquer exceção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente à execução
de obras ou serviços a que ·êles se ·referem.

·rrr
A Sociedade só poderá realizar no Brasil as finalidades de que trata a
let'ra a do artigo terc·eiro do seu Certificado de Incorporação, que dependam de licença pr~via, depois de satisfeitas as exigências da legislação especial que regula aquêles objetivos e nâo poderá fazer o comércio de bens
imóveis, a que se refere a letra b do mesmo Certificado.
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IV
Fica dependente de autorização do Gov&rno qualquer alteração que a Sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.

v
Fica entendido que a autorização é dada sem preJutzo do principto de
a Sociedade sujeita às disposições de direito que regem as Sociedades Anônimas.
achar~se

VI
A infração de qualquer das cláusulas para a qual não esteja cominada
pena especial será ,Punida com a multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00)
a ciP..co mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e, no caso de reincidência, com a cassação
da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes cláusulas.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1944. -

DECRETO N. 0 16. 724 -

DE

4

Alexandre Marcondes Filho.

DE OUTUBRO DE

1944

Declara sem efeito o ·Decreto n.0 14.811 de 17 de fevereiro de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a,~ da Constituição e nós têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decr~ta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Jorge. Bueno Monteiro, pelo Decreto número quatorze mil oitocentos e onze (14.811), de dezessete (17) de fevereiro dE! mil nOvecentos
e quarenta e quatro ( 1944), para pesquisar gipsita e associados em terrenos
situados no município ·de J aguariaiva, no Estado do Paraná.
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1944, 123.~ ·da· Independgncia s 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 16.725 -

DE

4

DE OUTUBRO DE

1944

Torna sem efeito a autorização conferida ao cidadão brasileiro Stefano Qua'
ranta pelo Decreto n.0 12.352, de 7 de maio de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe conhre o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Stefano Quaranta pelo Decreto número doze mil trezentos e cin-
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qüenta e dois (12.352), de sete (7) de maio de mil. novecentos e quarenta
e três ( 1943), para pesquisar silimanita, tremolita e associados no município
de ~agi das Cruzes, do Estado de São Paulo.
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0

16. 726 -

DE 4 DE OUTUBRO DE 1944

Retifica o artigo 1.0 do Decreto n.0 12.263, de 14 abril de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do DecretO-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número
doze mil duzentos e sessenta e três (12.263) de quatorze (14) de abril de
·mil novecentos e quarenta e três (1943), que autoriza o cidadão brasileiro
Antônio Notini Júnior a pesquisar minério de manganês grafitoso e associados
no lugar denominado Morro da Mina no 4.0 distrito do munic1pio de Itaperuna, do Estado do Rio de Janeiro, o qual passa a ter a seguinte redação:
Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Notini Júnior a pesquisar minério de manganês grafitoso e associados no lugar denominado Morro da Mina,
no distrito e município de Itaperuna, do Estado do Rio de Janeiro, em duas
áreas, num total de dezessete hectares dezenove ares e cinqüenta e cinco centiares ( 17. 1955 ha), uma com nove hectares setenta ares e setenta e cinco
centiares (9. 7075 ha), delirriitada por um triângulo terido'um vértice a cemo
e quarenta e quatro metros ( 144 m) no rutno magnético quarenta e cinco
graus sudoeste (45° SW) da casa do administrador Sebastião Mendes da Silva
e os lados, que partem dêsse vértice, '·trezentos e cinqüenta e três metros
(353 m), 'rumo magnético quarenta e cinco graus sudoeste (45° SW), seiscentos ·e cinqüenta e três metros (653 m) rumo magnético setenta e oito
graus quinze minutos noroeste (78° 15' NW); outra com sete hectares quarenta e :dto ares e oitenta centiares (7 .4880 ha), delimitada por um triângulo
tendo um vértice a quinhentos e doze metros (512 m), no rumo magnético
trinta e um graus quinze minutos nordeste (31° 15' NE) do mesmo ponto de
amarração e os lados, que partem dêsse vértice, quinhentos e setenta e dois
metros (572 m) rumo magnético ,etenta e oito graus quinze minutos noroeste
(78° 15' NW) e quatrocentos e oitenta metros (480 m) rumo rílagnético quarenta e cirico graus noroeste ( 45° NW).
Art. 2.0 A presente alteração de decreto não fica sujeita a pagamento de
taxa na forma do art. 17 do Código de. Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
decreto, que paSsam a fazer parte. integrante do presente.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de JB.neiro, 4 de ~utubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sallas,
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DECRETO ·N. 0 16. 727 -

DE

EXECUTIVO

4 DE OUTUBRO DE 1944

Concede à Sul Americana de Minérios S. A., autorização para funcionar
como emprêsa de mineração
O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n:-' 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código_ de Minas), decreta:
Art. 1. 0 E' conCedida à Sul Americana de Minérios·. S. A., sociedade
anônima em. que se transformou a Sul Americana de Minérios Limitada, com
sede na capital do Estado de São Paulo, autorização para funcionar comO
emprêsa de mineração, de· acôrdo com o que dispõe o art. 6. 0 , § 1.0 , do
Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (~ódigo de Minas), ficando
a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e reg9lamentos
em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 16. 728 -

DE

4 DE OUTUBRO DE 1944

Concede a Comércio e Indústria de Matérias Primas Minerais "Mater-Prima"
S:A. autorização para funcionar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 É concedida à Comércio e Indústria de Matérias Primas
Minerais, "Mater-Prima" S.A. sociedade anônima çom sede na capital do
Estado de São Paulo, autorização para funcionar com'o emprêsa de minera'ção
· de acôrdo com o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 do Decreto-lei n. 0 1985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente· as leis e regulamentos em vigor ou que vierem
a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de oUtubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

39

DECRETO N. 0 16.729 ~ DE 4 DE OUTUBRO DE 1944

Concede à Usina de CÇal !;;~1-:! ~:da~i;:::~:ação para funcionar como
O Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe confere o arotigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do DeCreto-lei n.0 ·1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 E' concedida à ·usina de Cal Jundiaí Limitada, sociedade por
-quotas de responsabilidade limitada com sede na Capital do Estado de
São Paulo, autorização p~ra funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo
--com o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0 do Decreto-lei ,n.0 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a
-cumprir il_ltegralmente . as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vi·.gorar sôbie o objeto- da referida autorização.
Art, 2.0

Revogam-se as disposições

e~

contrário,

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
,f.ia República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0

16. 730

~ DE 5

DE

OUTUBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atfibuição que lhe confere o ar,
·>dgo 74, l~tra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decreto"tei n.O 3:195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo de Ajudante de Tesou'reiro (Alfândega do Rio de Janeiro), Padião 12; do Quadro Suplementar do Ministério
-da Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de João Rezende Meira, devendo
a dotação correspondente sE;r levada a crédito da conta corrente do Quadro
·-'Permanente do mesmo Ministério.
Art, 2.0

ReVogam-se as disposições em contrário. ,

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
.República.
GETULIO VARGAS.
A. de. Souza Costa.

DECRETO N. 0 16.731

~

DE 5 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime c'!-rgo extinto
O Presidente ·da· República, usando dei atribuição que lhe confere o
:art. 74, 1€-tm a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Dec.reto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de ,1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo, em comissão, de Administrador,
:Padrão_ G, do Quadro S~plementar do Ministério da F~enda, vago em vir-

.!0

A'.ros

DO PODER

tude da demissão de Arlindo de Sousa
correspondente.

EXECUTIVO

Roch~,

fica-ndo sem aplicação a dotação

Art. ·2. 0 Revogam-se as disposições ~m contrário.

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123. 0 da Independênci&i' e 56.0 da·
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza ·casta.

DECRETO N. 0 16. 732 -

DE

5

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O PreSJidente de.• República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letm a, da Constituição, e nos têrmos do art, 1.0 , alínea n, do De-ct·eto-lei n, 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo, em comissão, de Administrador, Padrão G,
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em vtrtude da exoneração de HOmero de Azevedo Machado, ficando sem aplicação a dotação
correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123.0 da Independênciz. e 56.0 da·
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 16.733 -

DE

5

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cru;gos extintos
O Pre,s.idente d<:.• República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letrz. a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art, L ° Ficam suprimidos 9 cargos da classe D da carreira de Dactilógrafo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, ·vagos em virtude
da promoção de Aurélia Ribeiro Visma, Débora Pessoa· Lins, Diula de Oliveira
Santana França, Everardo Betâmio Chrokatt de Sá, Leocádio Nascimento,
Neto, Maria Hieda Lins e Silva Cavalcanti, Rubem de Paula Reis, da apo·
sentadoria de Leônidas Mar.sâeli e da exoneração de Maurício de ·Melo Pureza,
devendo a dot&ção correspondente ser ·levada a crédito da Conta-Corrente do
Quadro Permanente do mesmo Ministério.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123.0 da Independência- e 56.0 da
·República.
GETULIO VARGAS.

A , de Souza Co.sta.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 16. 734 -

DE 5 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da.• República, usando da atribuição que lhe confere o
·S'rt. 74, letra.- a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.19$, de 14 de abril .de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo, em comissão, de Administra!d.or, Padrão C
de Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude do falecimento de Galcindo Du@rte da Cunha, ficando sem aplica•ção a dotação
corr~spondente.

Art. 2.0 Revogam-se. as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123.0 da Independênci~ e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 16.735 -

DE 5 DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe:re o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art 1.0 alínea · n, do DeJ
creto~lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
o

Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo, em comissão, de Administrador,
padrão K, do Quadro Suplemenü::r de Ministério da Fazerida, vago em virtude da exoneração de Eugênio Brandão, ficando sem aplicação a dotação
correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em 'contrário.

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República:
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Cost~.

·DECRETO N.0 16, 7~6 -

DE 5 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro ] o sé Davi da Fonseca a comprar pedras preciosas
O Presidente da• República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a,. da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Davi da Fonseca,
residente em Barra Bonita, no Estado do Paraná, a comprar pedras preciosas
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nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo titulo
desta autorização U:ma via autêntica do presente Decreto.

Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revoga•m-se as disposições em· contrário.

Rio de Ja-neiro, 5 de
.56.o da República,

01~mbro

de

1944,

123.0

da

Independência:

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.0 16.737 -

DE 5 DE OUTUBRÓ DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro. Teotônio Gomes de Azevedo a comprar pedras
preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que. lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.O 466, de
4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Teotônio Gomes de Azevedo, residente em Palmeiras, no Estado da Bahia, a comprar pedras pre-.ciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art.

2.0

Art. 3.~

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 16. 738 -

DE

5

DE

OUTUBRO DE

1944

Autonza os cidadãos brasileiros Arnaldo de Camargo e A..genor de Camargo
Filho a pesquisar jazidas de rochas betuminosas e pito-betuminosas
classe IX _:_, em terras de domínio privado, no município e comarca de Tieté, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
ttgo 74; letra a, da Constituição e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 0 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e 3.236, de 7 de maio
de 1941, decreta:

b

. Art. 1.° Ficam aUtorizados os cidadãos brasileiros Arnaldo de Camargo
AgenÔr de Camargo ~ilha a pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro-
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betuminosas classe IX em uma área de 64 ha (sessenta e quatro
hectares), em terras de domínio privado, situada na comarca de Tieté, município do mesmo nome, Estado de São Paulo, e delimitada por um quadrado de 800 m (oitocentos metros) de lado, tendo o primeiro v6rtice a
650 m (seiscentos e cinqüenta metros) de distância no rumo 74o SE (setenta e quatro graus .sudeste) a partir da confluência- dos córregos Agenor
-de Camargo e Cuscuzeiro, e os lados que partem dêste vértice têm os seguintes rumos: S (sul) e E (leste),
Art.

2.0

Esta autorização de pesquisa tem por título êste Decreto,

.é válida por 2 (dois) anos, a contar da publicação do mesmo, e conferida
nas condições estabelecidas no ·art. 16 combinado com o art. 79 de De·
ereto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 3.0 A presente autorização,
binado c'om o art. 79, do Decreto-lei
(Código de Minas), caducará se os
no art. 24 do referido Decreto-lei e
se os 'COncessionários infringirem o n. 0
às exigências de fiscalização previstas

observado o disposto no art. 26 comn.O 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
concessionários infringirem o disposto
será anulado, nos .têrmos do art. 25,
I do art. 16, ou não se submeterem
no Capítulo VI do dito Decreto-lei,

Art. 4. 0 O título a que alude o art. 2. 0 dêste Decreto pagará a taxa
de Cr$ 320,00 (trezentos e vinte cruzeiros), de acôrdo com o art. 17 do
Decreto-lei .1.0 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mina-:;) .
Art.

5. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 1?3.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS ..

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0

16.739 -

DE 5 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Gomide Ribei-ro dos Santos a pesquisa-r
jazidas de -rochas betuminosas e piro-betuminosas (classe IX) em te-r-ras
de domínio privado, no município de Angatuba, comar'ca de ltapetzninga.
do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e 3.236,' de 7 de maio de 1941,
<iecreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luiz Gomide Ribeiro dos
Santos a pesquisar jazi dai; àe rochas betuminosas e piro-betumino~as (classe
IX), em uma área de 1.000 ha (mil hectares), situada em tetras, do "Sítio
Palmital~Laranjal", no município de Angatuba, comarca de Itopetininga, do
Estado de São Paulo e definida pelo seguinte perímetros, qtie se inicia e se
fecha na barra do Córrego José Teodoro no rio Itapetininga, e que é formado
pelos alinhamentos que se mencionam na ordem de sua sucessão: número 1
(um), comprimento 400 m (quatrocentos metros), medidos ao lOngo do curso·
do Córrego José Teodoro de sua foz à sua nascente; número 2 (dots), comprimento 1.520 m (mil quinhentos e vinte metros) e azimute de 12,60 g (doze
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grados e sessenta centigrados); número 3 (três), comprimento 360 m (tre
zentos e sessenta metros) e azimute de 38,75 g (trinta e '.:dto grados e se·
tenta e cinco centigrados); número 4 (qm~tro), comprimento 660 m (seiscentos e sessenta metros) e azimute de 63,20 g (sessenta e três grados e vinte
centigrados); número 5 (cinco), comprimento 669 m (seiscentos e sessentd
e nove metros) e azimute de 379,45 g (trezentos e setenta e nove grados e
quarenta e cillco centigrados); número 6 (seis), comprimento 550 rn (qui-:nhentos e cinqüenta metros) e azimute de 6,60 g (seis grados e sessenta cen·
tigrados); número 7 (sete), compriment.:> 470 m (quatrocerÍtos e setenta me··
tros) e azimute de 44,50 g (quarenta e quatro grados e cinqüenta centigra··
dos); número 8 (oito),' comprimento 769 m (setecentos e sessenta e nove me
tros) e azimute de 76,50 g (setenta e seis grados e cinqüenta centigrados):
número 9 (nove), comprimento 480 m (quatrocentos e oitenta metro"s) e
azimute de 25,00 g (vinte e cinco grades); número 10 (dez), comprimento
370 m (trezentos e setenta metros) e azimute de 121,15 g (cento e vinte e
um grados e quinze centigrados); número 11 (onze), comprimento 340 w
(trezentos e quarenta metros) e azimut·? de 39,00 g· (trinta e nove grados):
número 12 (doze), comprimento 242 m (duzentos e quarenta e doi.s metros)
e azimute de 72,40 g (setenta e dois grados· e quarenta centigrados); número
13 (treze), comprimento 328 m (trezentos e vinte e oito metros) e azimute
de 125,00 g (cento e vinte e cinco grados); número 13-A (treze-A), comprimento 492 m (quatrocentos e noventa e dois metros) e azimute de 36,10 g
(trinta e seis grados e dez centigrados); número 14 (quatorze) comprimento
258 m (duzentos e cinqüenta e oito metros) e azimute de 87,20 g (oitenta
e sete grados e vinte centig.raclos); número 15 (quinze), comprimento 740 m
(setecentos e qua'renta metros) e azimute de 141,40 g (cento e quarenta e
um grados e quarenta centigrados); número 15 A (quinze A), comprimentc
710 m (setecentos e dez. metros) e azimute de 30,60 g (trinta grados e sessenta centigrados); número 16 (dezesseis), comprimento 150 m (cento e cin
qüenta metros) e azimute de 110,90 g (cento e dBz grados e noventa centigrados); número 17 ( de-?essete), Comprimento 760 m (setecentos e sessenta
metros) e azimute de 110,90 g (cento e dez grados e noventa centigrado3)·;
número 18 (dezoito), comprimento 601 m (seiscentos e um metros) e azimute de 98,30 g (noventa e oito grados e trinta centigrados); número 19
(dezenove), comprimento 436 m (quatrocentos e trinta e seis metros) e azimute de 60,40· g (sessenta grados e quarenta centígrados); número 20 (vinte), comprimento 901 m (novecentos e um metros) e a.~imute de 103,85 g
(cento e três grados e oitenta e cinco centigrados); número 21 (vinte e um).
comprimento 580 m (quinhentos e .oitenta metros) e azimute de 136,95 g (cento e trinta e seis grados e noventa e cinco centigrados); número 22 (vmte e
dois), comp::.-imento 891 m {oitocentOs e noventa e um metros) e azimute
de 103,50 g (cento e três grados e cinqüenta centigrados); número 23 (vinte
e três), comprimento 665 m (seiscentos e sessenta e. cinco metros) e aznnute
de 103,50 g (cento e três grados e cinqUenta centigrados); número 24 (vinte.
·e quatro), comprimento 1.880 m (mil oitocentos e oitenta metros) e azimute
de 75,90 g (setenta e cinco grados e noventa centígrados); número 25 (vinte
e cinco), comprimento 820 m (oitocentos e vinte metros) é azimute dE'
363,30 g (trezentos e sessenta e três grados e trinta centigrados); número 26
(vinte e seis), comprimento 432 m (quatrocentos e trinta e: dois metros) e
azimute de 29,60 g (vinte e nove grados e sessenta centigrados); número 27
(vinte e sete), comprimento 463 m (quatrocentos e sessenta e três metros)
e azimute de 130,90 g (cento e trinta grados e noventa centigrad0s) número 28
(vinte e oito), comprimento 804 m (oitocentos e quatro metros) e azimute
de 5,30 g (cinco grados e trinta centigrados); número 29 (vinte e nove)
comprimento 501 m (quinhentos e um metros) e azimute de 92,30 g (r;ovent!:l
e dois grados e trinta centigrados); número 30 (trinta), comprimento 2. 760 íT'
"(dois mil setecentos e sessenta metros) e azimute de 185,60 g (cento e otu
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tenta e cinco grados e sessenta centigrados); número 31 (trinta e um) com~
primento 1.560 m (mil quinhentos e sessenta metros) até o número 33
(trinta e três), situado no marco quilométrico 2_16 (duzentos e dezesseis) da
Estrada de Rodagem Bom Retiro~Angatuba, e azimute de 321,90 g ( trezento~
e vinte e um grados e noventa centígrados); número 33 (trinta e três) com
.primento 1. 802 m (mil ·oitocentos e dois metros) e azimute de 276.40 g
(.duzentos e setenta" e seis grados e qua:-enta centígrados); número 34 (trinta
e quatro), comprimento 1.670 m (mil seiscentos e setenta metros) e azimute
,. de 302,25 g (trezentos e dois grados e vinte e cinco centígrados); número 35
(tririta e cinco), situado na barra do Córrego Volta no rio Itapetminga. daí
em diante subindo pela margem direita do rio Itapetininga até o ponto de
partida, barra do Córrego JOsé Teodoro.
Art. 2.0 Esta autorização tem por título êste Decreto, é válida por
2 (dois) anos, a contar da publicação do mesmo, e conferida nas condições
estabelecidas no art. 16 combinado com o art. 79 do Decreto-lei n. 0 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 3.0 A presente autorização, observado o disposto no art. 26 com·
binado com o art. 79 do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (CódigO de Minas), caducará se o ~oncessionário infringir a disposto no art. 24
do referido Decreto-lei e será anulado, ros têrmoa do art. 25. se O concessionário infringir o n. 0 I do art. 16, ou não se submeter às exigências de fiscalização previstas no Capítulo VI do dito Decreto-lei.
Art. 4. 0 O título a que alude o art. 2.0, dêste Decreto pa-gará a taxa
de Cr$ 5.-000,00 (cinco mil cruzeiros), de acôrdo com o art. 17 do Decreto-lei
n. 0 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 5.0

Revogam~se·

as disposiçõe~ em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.740 -

DE

5

DE

OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Filgueiras -a lavrar jazidas de rochas be~
tuqlinosas e piro~betuminosas no município de Pindamonhangaba, Estado
de São -Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição· e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 0 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e 3.236, de 7 de maio
de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar Filgueiras a lavrar
jazidas de rochas betuminosas e pir6-betuminosas classe IX em terras
de domínio público e privado, situadas nas zonas suburbanav e rural da cidade de Pindamonhangaba, município do mesmo nome, Estado de São Paulo,
numa área de" 192 ha (cento e noventa e dois hectares), definida por Um retângulo que tem o vértice designado pelo número 1 (um), coincidindo com
o canto do prédio situado na Rua João Ribeiro, esquina da Rua Rodrigues
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Alves, e cujos lados adjacentes têm os comprimentos e rumos verdadeiros
seguintes:. 640 m (seiscentos e quarenta metros), rumo 10° SE (dez graus
sudeste); 3.000 m (três mil metros), rumo verdadeiro 80° SW (oitenta
graus sudoeste) .
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres pÚblicos, na fOrma da lei, os tributos que forem devidos à Uniãó,
ao Estado e ao MUnicípio, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art, 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer
das obrigações qT,.Ie lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada ca,
duca ou nula, na forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
subsolo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do CódigO de Minas.
Ai:t. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Conselho N acionai do P-etróleo e gozará dos favores discriminados no art, 71
·do mesmo Código.
Art. 6.0 'A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que
serâ tranSCrito no livro próprio do Conselho Nacional do Petróleo, após o
pagamento da taxa de Cr$ 1. 920,00 (mil novecentos e vinte cruzeiros),
Art.

7.0

Revogam-se as

disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56P
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0

16.741 -

DE

5 DE OUTUBRO DE 1944

Aprova novos orçamentos parczazs para a construção do primeiro trecho do
ramal de Treviso, da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o que cOnsta do processo
n.o- 14.453-44, do Departamento de Administração do Ministério da Viação
e Obras Públicas, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovados, em substituição aos que baixaram com o
Decreto n.0 10.764, de 31 de outubro de 1942, os novos orçaméntos parciais, que a êste acompanham, na importância total de dezessete milhões,
quatrocentos e quarenta e cinco mil e oitenta e sete cruzeiros e oitenta centavos (Cr$ 17 .445.087,80), rubricados pelo Diretor Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro, referentes aos serviços de terraplenagem, obras
de arte correntes e aumento do gabarito do túnel da estaca 623 do primeiro
trecho do ramal de Treviso, da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, orçsmentos êsses qUe, acrescidos aos demais orçamentos parciais aprovados pelo
referido ·Decreto e que ficam integralmente mantidos, na importância total
um milhão, quatrocentos e oitenta e qUatro mil e cento e setenta e cinco
cruzeiros- e cinqüenta centavos (Cr$ 1.484. 175,50), elevam, de doze
lhões, quinhentos e vinte e seis mil e noventa e seis cruzeiros e dez cimtavos

cte

mi-
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(Cr$ 12. 526. 096,10) par.a dezoito milhões, novecentos e vinte e nove mil
e duzentos e sessenta e três cruzeiros e trinta centavos (Cr$ 18.929.263,30),
0 orçaménto geral daquele trecho.
Art. 2.° Fica aprovado o novo projeto, que baixa igualmente rubricado, do túnel citado no art. 1.0 dêste Decreto.
Art.
blicação.

3.0

Art. 4.0

O presente Decreto entrará em vigor na data de sua puRevog~m-se

as disposições em cpntrário.

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1944, 123.0 da 'Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16. 742 -

Aprova o

DE

6 DE OUTUBRO DE 1944

re~imento

do Serviço de Estatística Demo~ráfica, Moral e Política$"
do Ministério da justiça e Ne~ócios Interiores

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.:.
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.°
Fica aprovado o regimento do Serviço de Estatistica Demográfica, Moral e Política, do Ministério da Justiça e Neg6cios Interiores,
que, assinado pelo respectivo Ministro de Estado, com êste baixa.
Art. 2.0 ~ste Decreto entrará eiu vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da I.ndependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

REGIMENTO DO SERVIÇO DE ESTATíSTICA DEMOGRAFICJ!.
MORAL E POLíTICA
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1.0 O Serviço de Estatística Demográfica Moral e Política
(S.E.D.M.P.), subordinado administrativamente ao Ministro da Justiça e
Negócios Interiores e obediente à orientação técnica do Cbnselho Nacional
de Estatística, constitui um dos órgãos executivos centrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (I.B.G.E.) e tem por finalidade levantar
as estatísticaS referentes às ativ.idades demográficas, morais, administrativas
·e políticas, bem como promover~ em publicações próprias ou por intermédio
do Serviço de Documentação e do I.B.G.E., a divulgação dessas esta~
tísticas.
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CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0

O S.E.D.M.P. compreende:

Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

Demográfica (S.D.)
Moral e Política (S.M.P.)
Policial e Judiciária ( S , P . J. )
de Estudos e Análises (S. E. A. )
de Administração (S. A. )
de Mecanização (S.M.)

Art.

3.~

As ·seções terão chefes designados na forina dgste regimento.

Art.
públicos.

4.0

O Diretor terá um secretário escolhido dentre funcionários

Art. 5.0 Os Órgãos que integram o S.E.D.M.P. funcionarão perfei
tamente coordenados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do
Diretor.
4

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art. 6.° Compete à S. D. proceder à coleta de dados e efetuar a critica dos mesmos, com o fim de apurar e elaborar as estatísticas referentes
aos seguintes assuntos:

I -

estimativa, localização e característica da população nacional;

II -

densidade demográfica: urbana e rural;

III

natalidade: legítima e ilegítima;

IV

·mortalidade;

V -

nupcialidade;

VI VII -

desquites;
biometria:

vida média e vida provável.

Parágrafo único.
À S .D. compete ainda, realizar pesquisas estatísticas
relativas aos demais fatos concernentes à demografia, respeitadas, porém, as
atribuições das putras seções do S. E. D. M . P. e das demais repartições
centrais do sistema estatístico federal.
Art. 7.° Compete à S.M.P. proceder à cOleta de dados e efetuar a
crítica dos mesmosJ com o fim de apurar e elaborar as estatísticas referentes a:
I
movimento espiritual, compreendendo as organizações, corporações
e missões religiosas, bem como as atiVidades ligadas aos respectivos cultos;
II -

catequese indígena e núcleos de colonização;

III

asilo~ e recolhimentos;

IV

naturalizações;

V -

extradições;

VI -

expulsões;

VÚ -

eleitonido;
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VIII segurança· pública: efetivo e material de serviço de que
dispõem os corpos de polícia _militarizada e os de bombeiros, a guarda~civil
e' a fiscalização._ de veículos. '
Parágrafo único. À S. I\11; .P. compete, ainda, realizar pesquisas esta~
tísticas relativas aos demais fatos concernentes à moral e à política, respei~
tadas, porém, as atribuições das outras seções do S.E.D.M.P. e das demais
repartições centrais do sistema estatístico federal.
· Art, 8.° Compete à S . P. J. proceder- à coleta de dados e efetuar a cri~
tica dos mesmos, com o fim de apurar e elabÓrar as estatísticas referentes aos
.seguintes assuntos:
I -

crimes e contravenções;

li --,- prisões efetuadas;

III -

movimento. carcerário;

IV -

acidentes;

V -

incêndios;

VI ----:-. suicídios e tetüativas de suicídios;
VII -

movimento geral de assistência Policial;

VIII

-inovimento geral do serviço de jdentificação civil e criminal;

IX -

movimento geral de segurança

polític?~social.

Parágrafo único.
À S .P. J. compete,· ainda, realiza; pesquisas estatísticas relativas aos demais fatos concernentes às atividades policiais e crimi~
nais, respeitadas, porém, as .atribuições das outras seções do S. E .D, M, P.,
e das demais rePartições centrais do sistema estatístico federg.l.
Art. 9.°
I seções;

Compete à S.E.A.:

proceder à análise dos trabalP,os estatísticos realizados pelas outras

II - _elaborar trabalhos expositivos ou analíticos s&bre as estatísticas a
cargo do Serviço;
III - preparar trabalhos cartoe,.áficos para atender a determinações recebidas ou a solicitações da Secretaria Geral dO I.B.G.E., bem como estudar
e executar trabalhos destinados_ a repartições do Ministério e outras da Administração Federal, desde que os· assuntos se enquadrem nas atribuições dú
S.E.D.M.P., e não haja prejuÍz? para os seUs serviços normais;
·
IV - elaborar trabalhos para atender a consultas que exijam apurações
especiais de elementos de que disponha o S.E.D.M.P., ou que possam ser
'.<mcontrados em qualquer outra fonte;
V planejar e executar desenhos, pinturas e trabalhos de caligrafia ~
.::artografia, que se relacionem com as atividades do Serviço;
VI - preparar as publicações técnicas do Serviço destinadas à divulgr.ção estatística, no pais e no estrangeiro, ou à documentação privativa da
repartição;
VII I.B.G.E.;

preparar a contribuição do Serviço às publicações próprias do
•
VIII - organizar e executar trabalhos gráficos destinados a figurar em
feiras, exposições é oútros certames, nacionais ou internacionais, a que o Se1~
viço ·deva comparecer;
IX - organizar ou rever os planos necessários aos trabalhos técnicos do
Serviço, de acôrdo com as instruções especiais do Diretor;
Cal. de Leis- Vol. VIII
F. 4
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X - realizar inquéritos ou pesquisas especiais que não sejam da competência das outras se.ções;
XI ~ o~ganizar, registra-f e conservar a documentação gráfica do Serviço;·
XII - organizar e manter em dia a documentação informativa, doutriná.
ria, técnica ou científica e colecionar cópias dos trabalhos elaborados pelo
Serviço, recortes de ·jornais, publicações e quaisqeer informações necessárias-aos interêsses da repartição .

Art. 10.

Compete à S.A.;

I
receber, registrar, distribuir, arquiyar e expedir a correspondênch
oficial relativa às a_tividades do S.E.D.M.P.;

li - preparar, e, qüando for o caso, encaminhar aos respectivos órgão~
do Departamento de Administração (D. A.) do Ministério, o ~xpediente r e·
!ativo a pessoal,
material,
orçamento, ou qualquer outro pertinente ao
S.E.D.M.P. e que se refira a atividades compreendidas no c~:~.mpo de ação
daquele Departamento;
III - manter atualizada a relação das instituições nacionais e estrangeiras,
para remessa e intercâmbio d"e pu~licaçôes.
Parágrafo único. A S. A. deverá funcionar perfeitamente ~rticulada coa::
o D. A. do Ministério, observando as normas e métodos de trabalho prescri~
tos pela rriesmo.
Art. 11. Compete à S. M. · executar os serviços mecânicos relativos aotodados coletados pelas seções do Serviço.

CAPiTULO

IV

DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 12.

Ao diretor incumbe:

I -

orientar e coordenar as atividades do Serviço;

li -

despachar, pessoalmente, com o Ministro de Estado;

III

baixar portarias, instruções e ordens de serviço;

IV
comunicar~se diretamente, serrÍ.pre que o interêsse do serviço o.exigir, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de Estado, caso ~m que deverá fazê~Io por intermédio do Ministro da Justiça e
Negócios Interiores;
·
V assegurar estreita colaboracãO entre o S. E'. D, M. P. e as
ções centrais e regionais do sistema ~statístico brasileiro;

repart:~

VI - executar e fazer executar as Resoluções do COnselho Nacional de
Estatística;
·VII - submeter, anualmente, ao Ministro de Estado, o plano de trabalho
do Serviço;
VIII - apresentar, anualrúente, ao Ministro d? Estado, o t·elatório sôbre
as atividades do Serviço;
IX - propor ao Ministro de Est:;tdo as providências necessárias ao ~per
feiçoamento do serviço;
X - reunir, periOdicamente, os chefes das seções para discutir e assentar ·providênciá.s relativas ao serviço, e comparecer às reuniões para as quatSo
seja C<?nvocado pelo Ministro de Estado;

ATOS DO PODER ltXECUTIVO ·

51

XI' ~ aprovar planos de trabalhos, pesquisas e estudos sôbre assuntos
estatísticos;
XII ~ opinar "em todos os assuntos relativos às atividades da reparÍição,
dependentes de solução de autoridades superiores, e resOlver os demais, ouvidos os órgãos que cOmpõem o Serviço;
XIII - organizar, conforme as necesSidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial;
XIV -

determinar ou autorizar a execução -de serviço externo;

XV -'-- fazer publicar os trabalhos elaborados pelo serviço;
XVI_ numerário;

admitir e dispensar, na forma da legi_slação, o pessoal extra-

XVII - designar e dispensar, os ocupantes de funções gratificadas e seus
substitutos eventuais;
XVIII lotado;

movimentar, de acôrdo com a cOnveniência do Serviço, o pessoal

XIX ~ expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe fore:rr>
diretamente subordinados;
XX - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe for dire'tamente subordinado e aprovar a dos_ demais se1·vidores;
XXI elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão
até 30 dias, aos servidores lotados no Serviço e propor ao Ministro de Estado
a, ~plicação de penalidade que exceder de sua alç-ada;
!J
XXII - determinar a instauração de proc~sso administrativo;
XXIII - antecipar, ou prorrogar, o período normal de trabalho.
Art. 13. Aos chefes de seção incumbe:
I li -

dirigir e fiscalizar os t'ra.balhos da respectiva seção;
distribuir os trabalhos ao pessod que lhes for subordinado;

UI - orientar a execução doS trabalhos e manter a coordenação entw
os elementos componentes da respectiva seção, deterininando as normas e
_métodos que se fizerem aconselháveis;
IV -despachar, pessoalm-ente, com c Diretor do Serviço;
V - apresen'tar, mensalmente, ao diretor, um boletim dos trabalhos di!
seção, e, anualmente, um relatório dos trabalhos realizados, em andamen~o e
planejados;
VI · - propor ao diretor medidas convenientes à boa execução dos trabalhos;
VII responder às consultas que lhes forem feitas por intermédio ' d;;
Diretor, s'ôbre aSsuntos que se relacionem com as suas atribuições;
VIII - distrib,uir o pessoal, de acôrdo com a c?nveniênci~ do serviço;
IX - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
diretamente subordinados;
X - organizar e submeter à aprovação do Diretor a escala de. férias do
pessoal que lhes for subor,dinado, bem como as alterações subseqüentes;
XI - aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 15 dias aos
seus subordinados, e p·ropor ao Diretor a aplicação de penalidade que escape
à sua alçada;
XII - velar pela disciplina e manutenção do silêncio nos recintos d"'
trabalho.
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Art. 14. Aos chefes das S.D., S.M.P., S.P.J, e S.E.A. incumbe.
além do enumerado no'artigo anterior:
I - organizar, anualmente,· o· plano de trabalho da
aprovação do Diretor;

~eção

e submetê-lo à

li - organizar ptojli!tos ou parecerP.s sôbre os assuntos .da seção, que tenham de ser encaminhados ao estudo do Conselho Nacional de Estatística
(C.N .E.);
III - contribuir para as publicações relativas às atividades do S.E.D.M.P.,
com monografias ou memórias, que expressem os resultad9s ~as pesquisas es. t~tísticas da seção;
IV - elaborar, segundo a competência atribuída à respectiva seção, tra
balhos especiais destinados aos órgãos técnicos do Ministério, a instituições
nacionais ou estrangeiras - públicas ou particulares - e suge;:ir ao Diretor
o expediente necessá~_io à e~trega ou remessa dos mesmos;
V - organi~ar os originais da série especial de tabelas sistemáticas destinadas ao "Anuário Estatístico dq Brasil", às sinópses regionais ,e a quaisquer outra~ publicações pafa as quais contribuam o S.E.D.M.P. e o I.B.G.E.;
VI ~ propor ao Diretor os servidores que poderão ser designados para
e:cecutar, fora da repartição, serviços de coleta e outros de interêsse da seção.

Art. 15.

Ao Secretário do Diretor ·incumbe:

I - atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o Diretor, enc8minhand6-as, ou d2.ndo a êste conhecimento do assunto a tratar;
II _.:lrepresentar o Diretor, quando para isso for deSignado;
III - redigir a ~orrespondência pessoal do Diretor.

Art. 16. Aos demais servidores, sem funções especificadas neste regirn3nto, incumbe executar os trabalhos que lhes forem determinados pelos seus
superiores imediatos.
CAPíTULO

V

DA LOTAÇÃO

Art. 17. O Serviço terá a lotação aprovada em decreto .
Parágrafo umco. Além dos funcionários constantes da lotação, o Serviço poderá ter pessoal extranumerário.
CAPÍTULO

VI

DO HORÁRIO

Art. 18. O horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor, respeitado o número de horas semanais ou meias estabelecido para .:: Serviço Público "Civil ,
Art. 19. O horário do pessoal designado para serviço externo será estabelecido de acôrdo com as exigências dos trabalhos, observado o mínimo de
horas semanais. ou menSais estabelecido Para o Serviço Público Civil, sendo
a freqüência apurada por meio de boletins diários de produção.
Art. 20. O Diretor não fica sujeito a ponto, devendo, porém, observat
o horário fixado,
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VII

DAS SUBSTITUIÇÕES

Ari. 21. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:
I - o Diretor, por um dos chefes de seção de suã indicação e designado
pelO Mini.stro de Estado;
11 - os chefes de seção, por esrvidores 'designados pelo Diretor, mediant~
indicação do respectivo chefe.
Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores prêviamente designados
para as substituições de que trata êste artigo.
CAPÍTULO

VIII

'DISPOSIÇÕES GERAIS

Art .. 22. Mediante instruções de 5erviço do respectivo chefe, as seções
poderão desdobrar-se em turmas,
Art. 23. Nenhum servidor poderá fazer publicações e 'conferências ou
dar entrevistas sôbre assuntos que se relacionem éom a organização e as ati·
vidade~ do Serviço, sem prévia autorização escrita do Diretor.
Art. 24. Os trabalhos realizados no S.E.D.M.P. poderão ser publi·
cados, desde que para isso haja autorização do Diretor, em revistas' cientÍ··
ficas nacionais ou estrangeiraS, constando; porém, como único subtítulo a ex·
pressão "Trabalho do Serviço de Estatística Demogrã:fica Moral e Política".
Art. 25. A juízo do Diretor, poderão ser incluídos, em publicações dO
S.E .. D.M.P., trabalhos relevantes de técnico!> estranhos ao mesmo, quando
se referirem a assuntos relacionados com as suas atividades,
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944. -Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.743 -

DE

6

DE ouTuBRo DE

1944

Aprova novos orçamentos para obras na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o que consta do processo
0
n, 19.585-44, do Departamento de Administração do Ministério da Viação
e Obras 'Públicas, decreta:
·
Artigo único. Ficam" aprovados, em substituição ao que baixou com
o Decreto n. 0 15.096, de 20 de março último, e ao aprovado por despacho
exarado na exposição de motivos do Departamento Administrativo do Serviço Público, n. 0 923, de 11 de abril próximo findo, os novos orçamentos
que a êste acompanham, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro, nas importâncias de Cr$ 6.962.506,30 (seis
milhões novecentos e sessenta e dois mil quinhentos e seis cruzeiros e trinta
centavos) e Cr$ .10.296.807,00 (dez milhões duzentos e noventa e seis mil
oitocentos e sete cruzeiros), para a construção, respectivamente, da variante
Mirante-Guaiçara e do trecho entre os Km 245 e 275 do ramal Campo
Grande a Ponta Porã, na Estrada de Ferro Noroes~~ do Brasil, correndo aS

54

ATOS

DO

PODEn

EXEGU1'IVO

respectivas despesas à conta dos' recursos indicados na referida exposição
de motivos.
Rio de Janeiro, 6 de. outubro de 1944, 123.0 dá Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.744 -

DE

6 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o .artigo 74, letra a, da ConstituiÇão, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo da classe "14", da carreira de
OfiCial Administrativo, d'o Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra,
vago em virtude da promoção de Hugo Filipinas Fernandes, devendo a dotação c~rrespondente ser leva(ia a crédito da conta-corrente do Quadro Permanente do referido Mini~tério.
Art. 2.0

Revogam-se :;ts. disposições ei;n

contrá~io.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.. '
GETULIO VARGAS.

Canrobert Pereira da

DECRETO N. 0 16.745 -

DE

Co~ta.

6 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 .de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe D da carreira de Servente (Decreto-lei n.O 145, de 1937), do Quadro Suplementar do Ministério
da Guerra, vago em virtude da promoção de Leocádio José Florêncio de
LitUa, ficando sem aplicação a dotação cprrespotidente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de janeiro, 6 de outu}?ro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Canrbbert Pereira da Costa.
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DE 6 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea, n, do De--<:reto-lei n.O 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos três- (3) cargos c;la classe C e um (1) da
<:lasse B da carreira de Prático de Farmácia, do Quadro Suplementar do Ministério da Guerra, vagos, os primeiros, em virtude da promoção de Joaquim
-correia' Nadais, Panfilo Luiz Alarcão e Antônio Vicente da Silva, e o se-gundo em virtude da promoção de Veriano Madalena, ficando sem aplicação
a dotação correspondente.
·
Art. 2.0

ReVogam-se as dispo'sições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro ·de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
.da República.
GETULIO VARGAS.

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N. 0 16.747 -

DE

6

DE

ouTUBRO DE 1944

Suprtme cargo,s extintos

O Pl;"esidente da República, usando da atribuição que lhe confere . o at·
·.tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea n, do De·creto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de .1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe "3". da carreira
-de Patrão, do QUadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vagos em virtude
do falecimento de João de Deus Félix e da promoção de Genésio Leocádio ds
·Cunha, ficando .sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
· .da República.
GETULIO VARGAS.

Canrobert Pereira da Costa

DECRETO N. 0 16.748 -

DE

6

DE

OUTUBRO DE 1944

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do ·artigo 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 . .195, de 14 de abril de 1941, d"ecreta:
~rário

Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe "C", da carreira de OPede Artes Gráficas, do Quadro Suplementai- do ~inistério da Guerra, vago
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em virtude da pl-omoção de Jofre Santana, ficando sem aplicaçãO a dotaçãc
correspondente.
Art, 2.0

~evogam-se

as disposições em- contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.c:
da República.
GETULIO VARGAS.

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N. 0 16. 749 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que Jhe confere o ar.tigo 74, letra a, da Consdtüiç~o, e nos têrmos do artigo 1.0 , alínea "n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe "C". da carreira.
de Motorista, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guena ,vagos _ew
virtude da promoção de Artur de Freitas Lobão e Eugênio Pinheiro, ficando
sem aplicação a dOtação correspondente .
I

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Ri~ de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0 •
da. República ..
GETULIO VARGAS.

Canrobert Pereira da Costa,

DECRETO N. 0 . 16. 750 -

Suprime

lJE

car~os

6 DE.. OUTUBRO DE 1944

extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos ·do artigo 1.0 , alínea n, do DtJc
ereto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 194i, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois ( 2) cargos da classe ''F''. da carreirade Mestre de Oficina de Material Bélico, do Quadro Suplementar, do Mt·
nistério da Guei.-ra, vagos em vii-tude da p!omoçào de Braz Goulut de Oliveir!O·
e Djalma de Carvalho Pereira; ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 · da Independênci"a e 56.U<
da República ,
GETULIO VARGAS,

Ca(l.robert Pereira da Costa.
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6

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente ·da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e n!JS têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica_ Suprimido um (1) cargo da classe "2", da carreira de Matinheiro, do Quadro Suplementc;.•r, do .Ministério da Guerra, vago em virtude
da promoção de Raimundo da Costa Neves, ficando sem aplicação a dotaçãocorrespondente,

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6' de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N. 0 16,752 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da a-tribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art, 1.0 , a>lín'ea n, do Decreto-lei n,0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe "5", da ca-rreira de Fcr
guista-Marítimo', do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vago em
virtude do falecimento de Marcelino Luiz Vicente, ficando sem splicação a
do~ação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jsmeiro, 6 de .Outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Canrobert Pereira da Costa,

DECRETÓ N. 0 16.753 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da @tdbuição que lhe confere o
art. 74, letra a, db. Constituição, e: nos têrmos do art. 1.0, arlínea n, do Decreto-lei n, 0 3 .195, de 14 de abril de 1941,' decreta·:
Art. 1.° Ficam suprimidos 'doze (12) cargos da classe E, da carreira
de Inspetor 1'· de Alunos, do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra,
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vagos em virtude da promoção de Acácia Rodrigues Moreira,. Amós Cavalcanti Pessoa de Melo, Antônio Adolfo de MedeiroS, Armandq ·Andrade, Ast~rio
Luiz Gomes, Carlos Guimarães, Eurico Alvim Guimarães, Gentil Homem de
Mont~lvão, Leônidas Machado, Orlando· Soares de Lima, Paulo Ribeiro da
Silva e José Alves Meireles, ficamdo sem aplicação a dotação correspondente
Art. 2.0 .Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jameiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 . da
República.
GETULIO VARGAS.

Canrobert Per8ira da Costa.

DECRETO N. 0 16. 754 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime caTgo excedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

art: 74, letra a, da Corístituição, e nos têrmos do art. 1.0 ,. alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de· abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um~ (1) cargo' da classe I, da carreira de Oficial
Administrativo, do Quadro Permanente do Ministério da Guerra, vago
em virtude da promoção de Durval Duarte Nunes, 'devendo a d()tação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido
Mj.nistério.
-.
Ari. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de ]<'meiro, 6 de outubro de· 1944, 123.0 da Independ~ncia e 56.0 da
República.

GETULIO V ARG.AS.

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N. 0 16.755--

DE

6

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime car,gq extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De. ereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe G, da carreira de Escriturário (Decreto-lei n.0 145, de 1937), do Quadro Suplementar, do Ministério da Guerra, vago em virtude da nomeação para outro cargo de Oto
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EXECUTIVO

Rangel, devendo a dOtação correspondente ser levada a crédito da contacorrente do Quadro Permanente do reh.fido Ministério.
Art., 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de ~utubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N. 0 16.756

-.DE

6

DE

OUTUBRO

DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente dà República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do lMt. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos vinte e um (21) cargos da classe F, quarenta e dois (42)_,da classe E e um (1) da classe B, da carreira de Escrevente do Quadro· Suplementar, do. Ministé:rio da Guerra, vagos os primeiros
em virtude da promoção de Acílio Salies Silveira doS Santos, Alamiro de
Sousa Fraf!ça, Antônio de Carvalho, Augusto Ramos da Silva, Clodomir Gome~
Sampaio, Evaldo Quint, Francisco Otaviano da Silveira, Genaro Manera,
HaroldO Machado de Barros;, Hugo Casteleti, João Pereira Nunes, Jorge
Ehardt · de Melo, José Dantas, José Pereira da Silva, Lourival Siqueira,
Luiz de Barros, Paulo da Costa Magalhães, Pedro Pires de Oliveira, Petrônio Ferreira de Sousa, Sebastião Elias de Freitas e Vaterloo Santarém,
os seguintes em virtude da promoção de Agenor do Nascimento, Alaíde Melo,
Aldemir de Sousa· Vitorino, Aliques Gomes dos Santos, Aloísio Lemos Cavalcanti de Castro, Ananias Barbosa da Silva, Antenor de Araújo Costa,
Antônio Gomes, Antônio Rodrigues da Costa, Armando Gonçalves da Cunha,
Atamiro de Sousa Guedes, Benedito Cândido , de Almeida, Celso Teixeira
da Luz, Dionísio Veloso da -Silva, Elias Pedrosa Domingues, Emanuel Luiz
da Silveira Martins, Francisco Barbosa de Sousa, Jaime de Sousa Daltro,
januária Rodrigues Chaves, João Agripino dos Reis, Joaquim Lemos de
Oliveira Filho, José Ma'riano da Silva Martins, José Mendonça Rodrigues,
José venino. Vieira, Lindolfo Almada Rodrigues, Lira Garcia Viana, Lourival Barbosa de Medeiros, Lourival de Melo Matos, Lucília Machado, Mar~
dlio Carrazoni de Oliveira, Mário Roberto Brandi, Mário Veríssimo do
Carmo, Mário Vieira Filho, Miralda Bonfim· de Azevedo, Nicodemos Pinto
de Santana, Onílio Fernandes Macedo, Otacílio Nunes Ramalho, Pedro
Advíncula de Moura, Renato Ramos, Rui Ferreira Queiroz; SeVerino Firmino de Lima e Valdemar Tôrres Braga, e o último em virtude da promo'ção de Valter Figueiró, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da conta-corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogaffi-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da !~dependência e 56.0
-da RepÚblica,
GETULIO VARGAS,

Ganrobert Pereira da Costa.
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DECRETO N. 0 16.757 -

DE

J<~XECUTIVO

6

DE

OUTUBRo DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribUição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrrnos do artigo 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos trinta e sete (37) cargos da classe D, ~
sessenta (60) .da classe C, da carreira de Artífice, do Quadro Suplementar do
Ministério da Guerra, vagos, os primeiros em virtude da promoçi!to de
Afonso Pinto Madeira, Alberto Dias Barbosa, Alípio Coelho do Espíritc
Santo, Álvarc Manuel da Silva, Alvaro Seabra _ de Almeida, Am~rico Martins das Neves. América da Silva Barbosa, Anaurelino Silva, Antônio Alve&
de Oliveira, Arikerne Gonçalves Lisboa, Aristides Lontra, Baiduín'o Cunha,
Cícero Rangel da ,Silva, Concínio da Silva, Edgar FigueLredo, Elvira
dos Santos, Ernani Pedro dos Santos, Ernani dos Santos Rodrigues, Euripedes de Cast.ro Ferretra, Gabne! José Rodngue:;., Hilanãc Ra1munóo
de Sousa, João Almeida dos Santos, Juãc Antônio .de Jesus, João Félix da SilVa, João Gualberto da Conceição~ João Jusê :ie Santana, Joãc :ie
Melo Lopes, Joaquim Maria Leite, José Antunes da Silv:;., Júlio Sieiro
de Moura, Manuel de Araújo Valente, Manuel Sérgio do Carmo, Moaci1 Antônio Pinto, Nestor Manuel Braga, Rosmínio Teodoro, Valdemiro da Costft
Batista e Viriato Fernandes Gonçalves, e, os últimos, em virtude do falecimento de Francisca Lima e da promoção de Afonso dos Santos, Agumaldo
Vieira dos Santos, Albertina de Sousa Soares, Albino Melro, Alcides Alves de
Oliveira, Alcides Joaquim Fernandes, Alt"amiro de Melo, Antôuia Rosa de
Araújo, Armando Pourroy, Arnaldo Freire de Santana, Augusto Rodrigue'l,.
Aurora dos Santos, Avaní de Morais ·Neves, Benedita Pereira de Mesquitâ.,
Carlos Miranda, Concílio Moreira de AquinO, Décio Menezes de Moura, Elisados Santos, Ester Álvares Alonso, Etelvino Felício dos Santos, Fernando Dantas, Francisco Alves Pimenta, Francisco Cândido de Almeida, Hamilton Borges, Hamilton da Gra~a Leitão, Henrique Francisco, Ipôrio HoP..Ório dos San~
tos; Jaime Guimarães Rangel, João Ângelo, João da Silva Barbosa, Jorge do.
Sacramento, José Benedito, José Boavemura Rodrigues JÚnicr. José Fernandes, José Severo de Melo Memória Teixeira, Juliêta ·Nicodemus Coimbra,.
Júlio Coelho, LuiZ Alves, Luiz Guimarães. Manuel de Sousa Soares, Maria
Salomé de Lemos, Maria Soares de Lima, Nélson Diamantino Telha de Mer•donç:;., Olga Lemos Lima, Olga Lima da Silva, Orlando Benedito do Nascimento, Oscar da Silva Bastos Filho, Osmar de Carvalho, Otacílio Costa, Paládio de Azevedo, Sebastião de Freitas Brunas Sebastião Neira Marque·s, Se! afim Gonçalves, Severino de Freitas Barbosa, Teresa Leite Cavalcanti, Valdemar
Faria de Melo, Valdetnar Mendes de Araújo, Válter Paranhos e Venino dos
SantoS Leal, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro,. 6 de outubro de 1944, 123.0 da"Independ~nda e 56.~
da República.
GETULIO VARGAS.

Canrober't Pereira da Costa.
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DECRETO N, 0 16.758 -

EXECUTIVO

ô!

DE 6 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição· que lhe confere o

art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea> n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art.·. 1.° Ficam suprimidos dezenove ( 19) cargos da cla.sse B da carreira
de Servente, do Qu~Xdro Suplementar, do Ministério da Guerra, vagos em virtUde do falecimento de João Francisco Soares, da exoneração de Paulo Ribeiro dos Santos, da. nomeação para outro cargo de Valdemar Machs:do da
Silva, da aposentadoria de Antônio Estuls.ono ·da Silva, Abraão Ferreira da
Silva e -Cícero Celso da CostS e da. promoção de Acácia Joaquim das Neves,
Felidano Fernande's dos Santos, Francisco Nunes de Lima-, José Avelino dos
Santos, Júlio Paulo de Oliveira, Juvenal dos Santos, Manuel de Assis, Manuel
de Oliveira, Marcionllio Rodrigues Bezerra, Pedr-o José da Silva-, Simião Vitorino Vitória, Valentim Aurélio de Sousa e Vítor Àlves de Oliveira, ficando
sem aplicação a dot~ção correspondente,

Arl. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário·.
Rio de Jaheiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.e. da
República.

GETULIO VARGAS.
Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N. 0 16.759 -

DE 6 DE OUTUBRO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alíne~ n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de a•bril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam extintos cinco (5) cargos d'a classe G, da carreira de
Desenhista, do Q1,1adro Permc:onente do Ministério da Guerra, vagos em virtude da promoção· de Erondines Ribeiro, Dja1ma Soares. da Rocha, Sebastião Cidade Pfeil, João Ba-tista de Olive.ira Pais e Artur Augusto de Lima,
devendo c:- dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do
meSlmo Quadro do referido Ministério.
Art·. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da! Independênc~a e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Canrobert Pereira da Costa.
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DECRETO N. 0 16.760 -

DE

6 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargo extintO
O Piesidente da República, usando da- atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e. nos têrmos do art. 1.0 , alínea- n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de a})ril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo· de Preparador padrão I, do Quadro
Suplementar do Ministério da Guerra, vago em virtude do falecimento de Marcelo Pesüoma- de Aguiar, devendo a dotação correspondente ser levada' a crédito d.a conta-corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as ·disposições em contrário.
Rio de Janeiro; 6 dê outUbro de 1944, 123.0 da• Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Cancohert Pereira da Costa.

DECRETO N. 0 16.761-DE 6 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Bruno Arrivahene a lavrar jazida de caulim a
associados -90 município de Cotia, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Bruno Arrivsbene a lavrar
jazida de caulim e associados em terrenos situados no município de Cotia, no
Estado de São Paulo, numa área d~ três hectar:es dezessete ares e quarenta
centiares ( 3. 1740 -ha), definida por um retângulo que tem um vértice situado à distância de sessenta e cinco metros e cinqüenta centímetros ( 65,50 m),
com orientação magnética quatro graus trinta minutos sudeste ( 4°30' SE) do
cruzamento da estrada da estacão de Caucaia da Estrada de· Ferro Sorocabann
para Vila Cotia ~ do córrego que serve de linha divisória entre os .bairros de
Tijuco Preto e dos Pereiras e cujos .l?dos divergentes dêsse vértice têm os
seguintes comprimentos· e orientaÇões magnéticas: duzentos e trinta metros
(230m), cinqüenta e um graus,trinta minutos noroeste (51°30' NW); cento
e trinta 8 oito metros '(138 rn), trinta e oito graus trinta minutos sudoeste
(38°30' SW). Esta au'torizaçãu é outorgada mediante as condições constantes
do parágrafo único d_o art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e sua~
alíneas; além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não ex~
pressamente mencionadas neste decreto.
Art. 2.0 O concessionário c!a autorização fica obrigado à recolher ~os
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
EstadO e ao Município, em cumprimento dó disposto do art. 68 do -Código
de Minas,
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Art. 3.0 Se o concessioná:rio da: autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de l:1vra será declarada caduca ou
nula,.na forma dos arts. 37 e 38 do Código" de- Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de Minas,
Art, 5.0 Ó concessionário da autorizaÇão será fiscalizado pelo Departa-,
menta Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do rriesmo Código . ·
A.rt. 6.0 A autorização de la~ra terá por. título êste decreto, que será
tr-anscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, a,pós o pagamentO da taxa de seiscentos cruzeiros

(C'$ 600,00).
Art. 7.0

R6voga~-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 "
da República.
GETULIO V P..RGAS.

ApOJonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 762 -

DE

6

DE

OUTUBRO

DE

1944

Autoriza os cidadãos brasileiros João Vargas e ManUel Marq"ues de Leão apesquisar cjuartzo e associados no município de Oliveira dos Brejinhos, do
Estado da Bahia..
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe:fe o 9-rt. 74,
letra a, da Constituição e nos tênnos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeir~,
de 1940 (Código de Minas), decreta~
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros João Vargas e Manuel
Marques de Leão a pesquisar quartzo e associados numa área de trezentos
e ·noventa e sete hectares, trinta e nçve ares .e noventa e quatro centia,res
(397,3994 ha), situada nos locais denominados Siriema e Cascw~, no distrito ç
município de Oliveira dos Brejinhos, do Estado da Bahia, delimitada por um
hexágono irregular que tem um vértice a mil setecentos e cinqüenta metroS
(1. 750 m), úo rumo inagnético oeste (W) do Cruzeiro da Matriz de Oliveira
dos Brejinhos, sita à praça Getúlio Vargas, e os lados, ~ partir do vértice
consiàerado,."'têm as· seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil seiscentos e cinqüenta metros ( 1. 650 m), doze graus sudoeste ( 12° SW); mil
cento e cinqü·enta e cinco metros ( 1. 155 m), oeste (W); três mil metros
(3.000 m), norte (N); mile.quatrocentos metros .(1.400 m), leste (E);
mil e quinhentos m:ett:os ( 1. ~00 m), sete graus e vinte minutos sudoeste ( 7°20'
SW); trezentos e cinco metros (305 m), setenta e um graus nordeste
(71° NE).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a tax~ de três mil novecentos e oitenta cruzeiros (Cr$
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3'.980,00) e será transcrito no livro próprio da Divisãp ,de Fomento da Pro-dUção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4.0

Revogam-se as disposiÇões em contrário.

Rio de Janeiro, 6· de outubro de 1944, 123. 0 da Indepehdência e 56. 0
-da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 16.763-nE 6 DE OUTUBRO DE 1944
Autoriza & cidadão b-rasileiro Leonardo Falabella a pesquisar hematita, minério
de manga~~s e associados no niunicípio de Belo Vale, do Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
·letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de' 29 de janeiro
de 194(} (Código de Minas), decreta:
Art .. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro LeOnardo Falabe11a a pesquisar hematita, minério de manganês e associados numa área de cinqüent~
hectares (50 ha), situada no lugar denominado Fazenda da Lagoa, distrito e
município de Belo Vale, do Estado de Minas Gefais, área essa delimitada por
um retângulo que tem um vértice a quatrocentos e vinte metro~ (420 m), nc
rumo magnético .sessenta e três graus nordeste (63° NE), da confluência dos
córregos do Mascate e das Casas Velhas e cujos lados, que partem dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m),
setenhf graus sudoeste (70° SW); quinheritos metros (500 mJ, vinte graus
noroeste (20° NW),
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma Via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será tramcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da· Agricultura,
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, _123. 0 da Independência. e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16. 764- DE 6 DE OUTUBRO "DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Leonardo Falabella a pesquisar talco e associados
no município de Congonhas do Campo, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, u::;ando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrrncs do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Min~s), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Leonardo F.alabella a pesw
quisar talc'o e associados em terrenos do imóvel denominado .Fa~enda Goiabeira,
situa3a. no distrito e município de Congonhas do Ca.mpo, do Esh.. do de Minas
Gerais, numa área de vinte e quatro hectares (24 ha), deiimüada por um
retângulo tendo um vértice à distância de duzentos e trinta meuos (230 m)
no rumo magnético dois graus sudeste ( 2° SE) da confluência dos córregos
M'acaquinho e do ] oãa e os lados que partem dêsse vértice os ~eguintes com·
primentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros ( 400 m), setenta e quatro
gr('!.US sudeste ( 74° SE); seiscentos metros ( 600 m), dezesseis graus sudoeste
(l6°$W).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autoriz!o!çã~ de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto; pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans~
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis·
tério da Agricultura.
Art. 4·.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Indeper:dência e 56.0
da ~epública.
GETULIO VARGAS .

A[XIlonio Salles.

DECRETO N. 0 16.765- DE 6 DE OU'l'UBRO DE 1944

Autoriza o cid1'1dão bmsileiro ]oc.quim Casemiro Bezerra a pesquisar berilo e
associados no município de.Quixeramobim, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usa.ndo da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos tênnos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), ·decreta:
Art. ·"!.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Case:miro Bezerra
a pesquisar berilo e associados numa área de trezentos hecta1e.s (300 ha).
situada _na Fazenda N ardeste, distrito e município de Quixeramooim, do Estado
do Ceará e delimitada por um retângulo tendo um vértice a oitocentos metro~
(800 m), rumo vinte e cin-::o graus trinta minutos sudoeste (25°30' SW)
magnético da confluência dos riachos Perna Quebrada e Quminho e os ladoo;
que partem dêsse vértice com três mil metros (3.000 m) e ~umo quinze grauS
trinta minutos sudoeste (15°30' SW) magnético, mil ·metros (1.000 m) e
rumo seterita e quatro graus trinta minutos noroeste (74°30' NW) magnético.
Cal. de Leis- Vol. VIII

F. 5

ô'ô
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Art. 2.0

EXEGU'riVO

Esta "'autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

de Minas.
Art, 3.0' O título da autorização de pesquiSa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de .trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans~
crito no livro próprio da Divisão de F:omento da Produção Mineral do Minis~
tério da Agricultura.
Art, 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio dei Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independênéia e 5õ.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lies.

DECRETO N. 0 16. 766- DE 6 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Ferre.ira da Fonseca a pesquisar quartzo
no município de Ita.[,r;rurw, do. Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribUição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art-. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Ferreira da Fonseca a pesquisar quartzo em terrenos da Fazenda Motu~Contínuo no local deno·
minado D. Emília no distrito de Porciúncula, município de Itaperuna, do
Esi:ado -do Rio de Janeiro, numa área de setenta e um hectares e cinqüenta e
cinco ares ( 71,55 ha), delimitada por um polígono tendo um vértice à distância
de duzentos e dezesSete metros (217· m) no rumo magnético quarenta· e oito
graus trinta minutos sudeste ( 48°30' SE) do marco quilométrico quatrocento~
e um (km 401) da linha da The Leopoldina Railway C 0 • Ltd., no ramal de
Carangola e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: dÚzentos e cinqü·enta metros ( 250 m), quarenta e seis ·graus
trinta minutos sudoeste (4.6°30' SW); quatrocentos e quarenta e cinco metro<~
(445 m), quarenta e um graus trinta minutos sudeste (41°30' SE); seiscento~
metros (600 m), quarenta e oito graus trinta minutos sudoeste (48°30' SW);
r!lil metros (1.000 m), quarenta e um graus trinta minutos n.oroeste (41°30'
NW); setecentos e setenta e cinco metros (775 m), quarenta e oito gram
trinta minutos nordeste (48°30' NE); quinhentos e quarenta metros (540 m),
quarenta e oito'.-graus trinta minutos sudeste ( 48°30' SE) .
Art. 2.0
de Minas.

E_sta autorização é ".>Utorgad.a nos têrmos estabe1~cidos no Código

Art. 3.0 O título da autoriz:?.ção de pe·squisa, que será uma via autêntica:
dêste decreto, pagará a taxa de setecentos e Vinte cruzeiros (Cr$ 720,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minera1
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 "de outubro de 1944, 123.0 da lndep~ndência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.767-DE 6 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Fernando Magri a pesquisar mica, caulim e associados no município de Bicas, do Estado de Minas Geiais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.·985, de 29 de janeilo
de 1940 (Código de Min3s) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o \cidadão brasileirO Fernando Magri a pesquisar mica, caulim e associados po lugar denominado Fazenda ·de Santa Luzia,
no distrito de Pequeri, município de Bicas, do Estado de Minas Gerais, numa
área de vinte e dois hectares (22. ha), delimitada por um poligono tendo um
vértiCe à distância de cento e trinta e dois metros (132 m), no rumo quarenta graus sudeste (40° SE) da confluência dos córregos do· Grotão e Santa
Luzia e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos:
quatrocentos e noventa e oito metros" (498 m); oitenta e três graus e quarenta
e cinco minutos sudeste (83°45' SE); quatrocentos meúos (400 m), sessenta
gtaus e quinze 'minutos sudeste ( 60°15' SE); duZentos e oitenta e dois metros
(282m), trinta graus sudoeste (30° SW); quinhentos.e setenta e seis metro:!J
(576 m), sesSenta e oito graus e quinze minutos noroeste (68°15' NW); trezentos e trinta metros (330 m), trinta graus noroeste (30° NW).
Art. 2. 0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têr.mos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorizaçâo de pesilluisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis~
tério da Agricultura.
·
í\1
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jaileiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da Reptlblica.
GETULIO VARG;AS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.768- DE 6

DE ou.TÚBRO DE

1944

Autoriza o cidadão bNJ.si!eiro Agenor Teixeira da Costa a pesquisar mármore,
calcita, calcário e caulim no municíPio de Pedro Leopoldo, do Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da Repúblic8., usando d8 atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a,. da Constituição e nos têrmos do ,Decreto-lei n.O ).. 985, de 29 de jp.neiro
de 1940 (Código de Minas), decreta_:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadãq brasileiro Agenor Teixeira da Costa
a pesquisar mármore, calcita, calcário e caulim numa área de oito hectares
(8 ha), situada na fazenda do Campinho. distrito e município de Pedro Leopoldo no Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um
vértice a sessenta e quatro metroG (64 m), rumo sul (S) magnético do entron·-

os
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camento da estrada que vem de Gambá com a rodovia ciue vai de Pedro Leopoldó' à fazenda do Campinho, e 'os· lados que partem dês~e vértice, com
quatroCentos metros (400 m) e rumo sessenta e cinco graus noroeste (65°
N\V) magnético, duzentos metros (200 m) e rumo vinte e dnco graus sudoeste (25° SW), magnético.

Art. 2.0

E~ta

autorizq.ção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

de Minas.
Art, 3.0 O título da autoriz2ção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ .300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mlnistério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em. contrário.

Rio de Janeiro, 6 de' outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.769-DE 6 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo de Magalhães Castro a pesquisar feldspato
e associados no Distrito Federal
O Presidente da República, l.tsando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Osvaldo de MB.galhães Castro a pesquisar feldspato e associados, no imóvel denominado fazenda Piaí, em
Santa Cruz, Distrito Federal, numa área· de quarenta e sete hectares e oitentn
ares (47,80 ha), delimitada por um polígono irregular, que tE:m um vértice:a oitocentos e quarenta metros .(840 .m) no rumo ·magnético sessenta e dois
graus e trinta e oito minutos sudoeste (62°38' SW) dó cruzaménto do caminho
do Piaí com o rio do Ponto; os lados que convergem no vértice considerado,
têm, a partir d&le, os segUintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e cem
metros ( 1.100 m), sessenta e seis graus e trinta e quatro minutos sudoeste
(66°34' SW); duzentos e dez metros (210m), quinze graus e :..Juinze minuto!'\·
sudoeste ( 15°15' SW); duzentos e sete metros (207 m), quarenta e quatro
gnms e trinta e sete minutos sudoeste ( 44°37' SW); cento e trinta e seis
metros (136 m), oitenta e três graus e dez minutos noroeste (83')10' NW);
quatrOcentos e vinte e nove metros (429 m), cinco graUs e d8zenove minutos
nordeste (5°19' NE); mil duzentos e noventa e três metros (1. 293 m), cinqüimta e oito graus e onze minutos nordeste (58°11' NE); trezentos e noventl'!.
e cinco metros (395 m), trinta e ,um graus e trinta e sete mmutos sudeste
(31°37' SE).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é ou'torgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da ·autorização de .pesquisa, que será uma via autênÍica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 480,00)
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e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da ·Agricultura·.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em. contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56}'
da Repúb:._.;a.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.770 ~DE 6 DE OuTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão b!"Dsileiro Sivert Fl"ancisco Ba:ttholdv a pesquisar ouro e
associados no município de VTizeu, do Estado do Pará
O Presidente da República, usando da fitribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Dec~eto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Sivert Francisco Bartholdy
a pesquisar ouro e associados nos lugares denominados Cachoeira e Cachoeirinha,
'situados no distrito de São José do Piriá, município de Vizeu <:lo Estado do
Pará, numa áma de quatrocentos e cinqüenta hectares e cinqüenta ares
(450,50 ha), equivalente à diferença entre dois (2) retângulos, o orimeiro (1.0 )
com quinhentos hectares, terido um vértice à distância de novecer.tos e sessenta
e oito metros (968 m)" .no rumo verdadeiro dezoito gcaus e cinqüenta minutos
sudeste ( 18°50' SE) a pai·tir da confluência do igarapé do Germano no igarapé
do Macaco e os lados que. partem dêsse vértice os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros (2. 50() m), sul ( S) ,· dois
mil metros (2.000 m),· leste (E); o segundo (2. 0 ), com quE~renta e nove:
hectares e cinqüenta ares ( 49,50 ha), já outorgado pelo decrete número Sete
mil setecentos e sete (7. 707), de vinte e dois (22) de agôsto de mil novecentos é quarenta e um (1941), tendo um vértice à distância de mil novecentos
e vinte metros ( 1. 920 m), no rumo verdadeiro vinte e dois graus sudest~
(22° SE) do mesmo ponto de amarração· e os lados que partem dêsse
vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e cinqüenta metros (550 m), oitenta e três graus nordeste Ç83° NE); novecentos
metros (900 m), sete graus sudeste (7° SE).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorizacão é outorgeda ·nas têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil quinhentos e dez cruzeiros (Cr$
4.510,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fqmento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da Repúl:::'-ca.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 16.771- DE 6

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Clarismundo Morais Rêg,o a pesquísar minério de
ziicônio e associados no município de Paneiras, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e_ nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29 de jane1ro
de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.°

Fica autorizado o cidadão brasileiro Clarismundo Morais

Rêgo~

a pesquisar minério de zircônio e ·associados numa área de cento e ciuatorze

hectares (114 ha), situada no lugar denominado Pocinhos do Rio Verde, distrito e -município de Parreiras, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um contôrno poligonal mistilíneo fechado que tem um vértice a setecentos
e setenta e cinco metros (775 m) no rumo magnético quarenta e quatro graus
nordeste (44° NE) da Capela de Santa Teresinha e cujos lados, a pilrtir dêsse
vértice, têm os seguintes c0mprimentos e rumos magnéticos: seiscentos B
cinqüenta metros (650 m), sessenta gra-us sudeste (60° SE); mil' cento e
cinqüenta metros ( 1.150 m), trinta graus sudoeste (30° SW); oitocento'l
e setenta e cinco metros (875 m), oeste (W); trezentos e sessenta e cinco
metros (365 m), norte (N); duzentos e vinte e cinco metros .(225 m)., este
(E), encontrando a ponte da rodovia estadual Pocinhos Pedra Branca e Bocaina sôbre o rio Verde. Dêste ponto, pela margem direita do rio Verde até
o ponto de partida.
·
Art. 2. 0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos

np Código

Art. 3.0 O título da autoriznção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa· de inil cento e quarenta cruzeiros (Cr$ 1. 140,0'0)
e será transcrito no livro próp,rio da Divisão de Fomento da Produção· Milleral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 ·

~evogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.772- DE 6 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Catarino'Sobrinho a pesquisar mica, quartzo
e pedras coradas no município de. Malacacheta, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando dfl atribuição que lhe confere o arf. 74,
letra a, da ConstitUição e no~ tênnos do Decreto-lei n. 0 L 985, de 29 de janeirc
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Catarina Sobrinho a
pesquisar mica, quartzo _e pedras 'coradas, numa área de noventa ~ dois hectares.
e cinqüenta ares (92,50 ha), situada no distrito de Setubinha, município de
Malacacheta, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um yolígono irre-
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gular que 1 tem um vértice a quatrocentos metros (400 m) no rumo magnétko
dez graus sudoeste ( 10° SW) da confluênci.a dos córregos Pequeno- Córrego da
Grata com o córrego das Barras, e o.s lados a partir do vértice considerado, têrrz
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m), oitenta
grauS sudeste (80° SE); quinhentos metros (500 m), dez grp.us nordeste (10°
NE); quinhentos e oitenta e três metros e noventa e seis !:entímetros
{583,96 ni), vinte graus cinqüent:;: e oito minutos noroeste (20°53' N\V); setecentos metros ( 700 m), oitenta graU3 noroeste ( 80° NW); · mil metro3
(1.000 m), dez gra~s sudoeSte (10° SW).
Art. 2.0
de Minas:

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização àe pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de novecentos e trinta Cruzeiros (Cr$ .930,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposiçõe"! em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS .

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0

16. 773 -

DE

9

DE

OUTUBRO

DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerádo-mensalista do Serviço
de Documentação do Ministério da Viação e Obras• Públicas e dá outras
providências
O Presidente ·da República, usando ds atribuição que lhe confere o artigo 74·, letra a, da Constituição, decreta:
Art·, 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Documentação, do Ministério da Viação e Obras
Públicas, uma função de assistente jurídico, referência XVII, e três de servente, sendo uma ;eferência IH, uma refe1·ência IV e uma referência ·v.
Art. ~·2.0 Fica transferida, da Tabela Ordinária da Biblioteca, do Departamento (ie Administração do mesmo Ministério, para a Tabela . Ordinária do
Setviço de Documentação, uma fuP..ção de bibliotecário, referência VII.
Art. 3.° Fica suprimida a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Biblioteca a que se refere o artigo anterior.
Art. 4. 0 A despesa com a execução do disposto no art. 1.0 correrá, no
presente exercido, à conta do destaque da importância de· Cr$ 30 000,00 (trint amil cruzeiros), da Verba 1 Pessoal, Consignação II f-·essoal Extranumerário, Subconsignação-08 -Novas admissões etc., do anexo n. 0 22 do Ministério da Viação e Obr&s Públicas - do Or~amento Geral da R.epÚ·
blica para 1944.
Art. 5.0

Êste Decreto .entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 9 de outub;·o de 1944, 123.0 da Independência· e 56.0
da República~
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 0 16.774 ~DE g·

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime caraos extintos
O President~ da RepúbliCa, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do De-·
ereto-lei n. 0 3.195, ?e 14 de 3!bril de 1941, decreta-:
Art. 1.° Ficam suprimidos 7 cargos da classe H da carreira de Oficial
Administrativ,o, do Qu:xl.ro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde,
Vli<gos em virtude d.s,. promoção de Antônia de Araújo, Francisco Antônio ·da

Costa, João Armando Iseti, Júlio Pinheiro Guerra, Nestor Aguiar Menezes,
Oscar Correia Barbosa e Rubens Gonzaga, devendo a dotação correspondente·
ser levada a• crédito da conta-corrente do Quadro Permanente do referido
Mini.9tério.
Art. 2. 0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1944, 123.0 da Independ&ncia e
da República.

'56.

0

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.775 -

DE

9

DE

OUTUBRO

DE

1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere -o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea -:n, do Decreto~iei n. 0 3 .195, de 14 de z1bri1 de 1941, decreta.:

Art. 1 ° Ficam suprimidos 2 cargos da classe D da carreira de Dactilógrafo, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vagos·
err· virtude da promoção de Alice Frées e Edla Weekes, devendo a dotação
c.orrespondente ser lev&da a crédito da conta-corrente do Quadro PermS~nente
do referido Ministério.
·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrár}o.

Rio de Janeiro., 9 de outubro ·de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
G~TULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .
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DECRETO l\t0 16.776

~ DE

9

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente 'da República, usando da atribuição que lhe confere o
e:rt. 74·, letra a, da Constituição, G nos têrmos do árt. 1.0 , alínea n, do De~
ereto-lei n. 0 3.195, de 14 de o:bril de 1941, decreta.:
Art. 1.° Fico.• supri:rllido· 1 cargo de Professor (Faculdade de Direito do
Ceará), padrão M, da Faculdade de Direito do Ceo.·rá,. do Quadro Suplementar_ do 1\lfinistéüo da Educação e Saúde, va-go em virtude da aposentadoris,> de Sebastião Moreiro., de Azevedo, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta-corrente do Quadro Perma:nente do mesrrio Ministério .

. Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de }2neira, 9 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.777 -

DE

9

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que -lhe con·iere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alí_nea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de o::.•bril de 1941, decret81:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo_ da classe F da carreirâJ de Arquivista,
do Quz.•dro Suplementm do Millistério da Educação e Saúde, vago em virtu.de da promoção de Inês Agut Silva, devendo a dot<:•ção correspondente ser
levada a crédito da conta-corrente do Quadro PermanentG do mesmo Ministério.
Art. 2.0 RevOgam-se as disposições em contrário.
Rio de .Janeirc, 9 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema

DECRETO N. 0 16.778 -

DE 9 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art.. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de r.:bril de 1941, decret~:
Art. 1.° Ficam suprimidos 2 cargos da classe E do.< co.•rreira de Zela!=lor,
do Quadro Suplemento.r do Ministério da Educação e Saúde, vagos em vir-
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tude da promoção de Francisco Tavares de Andrade e Odete Cruz de Ms.•tos,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ·conta-corrente ·do
Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República'.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16. i79

DE 10 DE OUTUBRO DE 1944

Cria a Tabela Numérica Ordinária de· Extranumerário-mensalista do Asilo de
Inválidos da Pátria, do l'llinistério da •Guerra, e dá outras providências
O Presidente .da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica criada, com três funções de Auxiliar de Escritório, referência VII, ::;. Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mens<l'lista do
Asilo de Inválidos da Pátria, da Diretoria, de· Recrutamento, do Ministério da
Guerra.
Art. 2. 0 A despe~a com a execução do disposto neste Decreto correrá, no·
preS§:nte exercício, à conta do destaque da po.•rcela de Cr$ 19. 800,00 ( deze~
nove mil e oitocentos cruzeiros), da Verba 1 Pessoal, Consignação II Pessoal Extranume;ário, Subconsigna:çâo 08 :____ Novas Admissões, etc., do
0
anexo n. 17 Ministério da Guerrs.·, do Orçamento Geral da União para
1944-.
Art. '3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1944, 123° da In'dependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Canrobert Pereira- da Costa.

DECRETO N. 0

16. 780 -

nE

10 DE OUTUBRO DE 1944

Cria a ColôniD. Agrícola Nacional do Piaui
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. -1.° Fica criada a Col6nia Agrícola Nacional do Piaui (C.A.N .PI. ),
em terras localizadas nas Fazendas da União Federal, existentes no referido
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Estado, a serem demarcadas pela Divisão' de Terras e Colonização do Departamento Nacional da Produção Ve~etal <ló Ministéfio da Agricultura.
_.
Parágrafo único, A área a ser demarcada não será inferwr a 300,000
(trezentos mil) hectares ,
Art. 2.0 Êsb~ Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16.781 -

DE 10 DE OUTUBRO DE 1944

Outorga a I-rmãos G-ranzotto, Mesquita & C ia. Limitada, com sede em Campos
Novos, Estado de Santa Catarina, concessão para ap-roveitamento da
eriergia hidráulica existente no -rio São João, distrito da sede do município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
a)it. ·74, letra a, da ConsÜtuição, e nOs têrmos do art 150 do Código de
Águas (Decreto n. 0 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1. 0 Respeito:dos os direitos de terceiros anteriormente adquiridos,
6 outorgo.•da concessão a Irmãos Granzotto, Mesquita & Cia. Limitada, com
sede ern Campos Novos, Estado de Santa Catarina, po.•ra o aproveitamento da
eneriia h_idráulica de um desnível existente, no rio S·ão João, no distrito da
sede do município de Campos Novos, Estado de Santa Cato.•rina.
§ 1· 0 Per portal"ia do .Ministro da AgricultUra, na ocasião da aprovação
dos projetos, serão determinads.<S a altura de queda a aproveitar, bem como a
descarga e a potência concedidas ,
§ 2.0 O aproveitamento destina-se à produção, transmissão, transformação
e distribuição de energia elétrica no: cidade de Campos Novos.

Art. 2.0
obriga-se a:
<1

Sob pena de caducidade do presente título, a concessionária

I ~ Registrá-lo na Divisão de Águas, dentro de trinta (30) dias, após
suo: publicação.

l i - Apresentar, em três (3) vias, à referida Divisão de Águas, dentro
do prazo de um ( 1) 'ano, contado da data d& publicação do -present·e Decreto:

a) dados sôbre o. regime do curso de águ;;. a aproveitar, principalmente
cs relativos à descarga de estiagem e à de cheia, assim como à variação do
nível de água a montante e a jusante do loco.•l do aproveitamento;
b) planta, em escala razoável, do trecho do curso de água a . aproveitar,
com indicação dos terrenos .ms•rginais inundáveis pelo remanso _da barragem;
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c) projeto da· barragem, épura; 01étodo de cálculo, justifi.cação do tipo
adotado; dados geológicos r~lativos ao terreno em que será construída a bar-

fS<gem;
d) justificação do tipo de conduto forçado adotado; càlculos indispensáveis; planta
perfil, com tôdas as indicações necessárias, em escalas razoáveis; cálculos e desenhos dos pilares e bl'ocos de a-ncoragem, indispensáveis
ao assentamento dos co!lduto.s forçados;

e

e) justificação do tipo de turbina adotado, rendimento sob diferentes
cargas, em múltiplos de 1/4 ou 1/8 até plena carg~·; sentido de rotação e
rotz. ções por minuto; velocidade característica e velocidade de embalagem
ou disparo, reguladores e aparelhos de medição; regulação da velocid8de com
25, 50 e 100 por cento ele variação de carga; tempo de fechamento~ desenho
devidamente cotado; projeto do canal de fuga; sua capacidc..de de vas5o;
f) justificação do tipo de gerador adotado; sentido de rotz.ção; tensão,
freqüência e potência• calculada com COS 0 que não exceda a 0,7; rendimento sob diferentes cargas, em múltiplos inteiros de 114 ou 1/8 até plena
carga, respectivamente, com COS -g = 0,7; COS 0 = 0,8 COS 0 = 1;
regulação da tensão e sua variação; regu~adores; qued& de tensão de curto
circuito; detalhes e característica~ fornecidos pelos fabricantes, tipo, potência,
tensão, rendimento e acoplamento da excitatriz; GD2 no grupo motor gerador;

g) esquema geral das ligações; para às transformadores elevadores e
f.lbaixadores de tensão, as mesmas exigências feitas para os geradores; desenhos
dos quadros de contrôle com indicação de todos os aparelhos a serem nêles
montados; desenhos detalhados ( p1a~ta ·e elevação) das celas de b:;áxa e alta
tensão com indicação de todos os aparelhos a serem nelas montados, be;m
como das entradas e saídas dos conqutores, e suas ligações às barr:o.>S gerai~;
h) desenhos, indicando a saída dC~ linha de alta tensãO de transmissão;
pára-raios, bobinas de choque e ligações contra supertensões;
i) projeto da linha de transmissão planta e perfil da linha; cálcUlo
mecânico e elétrico com COS ·0 = a 0,8; perda de potência, tensão na
partida e na chegada; distâncis.· entre /os condutores, projeto dos suportes;
.
j) orçamento detalhado, para cada. um dos itens acims.•.

III Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
sessenta (60) dias, contados ds.· data em que fôr publicada a aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura,

IV - Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins
de registro dentro dos sessenta (60) dias que se seguirem ao registro do mesmo no Tribunal de Contas.
V Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica
determinadas pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos; a que se refere êste artigo, poderão ser
prorrogados por ato do .IVIinistro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas
do Departamento NacioneJ da Produção Mineral.
Art, 3.0 A concessionária fica obrigada a construir e a manter nas proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando for determinado
pela Divi~ão de Águas, as instalagões necessárias a observações linimétricas e
medições de descarga e a realizar as observações de acôrdo com as instruções da Divisão de Águas,
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Art. 4.0 A minuta do contrato disciPlinar desta concessão será preparada pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mi~
neral e submetida à .s:pmvação do Ministro da Agricultura.
Art. 5. 0 A presente conc'essão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do regi~tro do respectivo cOntrato na Divisão. dt Águas,
Art. 6.0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e criterioso na constituição do patrimônio da concessão, em função da indústria,
concorrendo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, transformaç'ão e distribuição de energia elétrica.
Art. 7.0 As tabelas de preço de energia serão fixadas. pela Divisão de
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revista~ de acôrdo com o disposto no art. 180 do Código de Águas.
Art. 8.0 Para a maputenção da integridade do patrimônio a que se refere o art. 6. 0 do prE':sente Decreto, será criada uma reserv8, que proverá
às renov::.ções por depreciação determinada por usura ou imposta por acidentes.
Pmágrafo único. A constituição dessa reserv2, que se ··denominará "reserva de renovação", será realizada por cotas especiais, que incidtrão sôbra
a.s t~rifas, sob forma de percentagem. Estas ,cotas serão. determinadas tendo-se
em vista a duração média do material a cu'ja renovação -a dita reserva terá
que atend<'!r, podendo ser ffiodificadas, trienalmente, na época da reVisão
da.s tarifas.
Art. 9.° Fir.do o prazo da concessão, o patrimônio desta, constituído
na forma do art. 6.0 , reverterá para o JVIunicípio de Campos Novos em conformidade com o estipulado no art. 163 do Código de Águ21s, sendo a concessionária indenizada, do seu investimento ainda não amortizado na base
do custo histórico, deduzida a "reserva de renovação", a que se refere o parágrafo único do artigo precedente.
§ 1.0
Se o Município de Campos Novos não fizer uso do seu direito a
essa reversão, a concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal seja a
concessão renovsda pela forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
§ 2.0 Para os efeitos -do § 1. 0 dêste artigo, fica a concessionana obrigada a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Município de
Campos Novos e a entrar com o requerime~to de prorrogação da concessâ..J
ou o de desistência· desta, até. sc:ds ( 6) meses antes do término ·do respectivo
prazo.

Art. 10. A concessionária gozará, desde a data do registrb a que se
refere o art. 5.0 e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do
Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas a:s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GÉTULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16. 782 -

DE

10

DE OUTUBRO DE

1944

Transfere função da· Tabela Numérica Ordinária de !fxtranwnerário-mensalista
do Departqmento de Previdência Social para a da D'elegaci8. Regional ein
Niterói (Rio de janeiro), ambos do Ministério âo Trabalho, Indústria e
Cothércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. ·1.° Fica transferida, no Ministério do Trabalho, Indústria e ·Comércio, para a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Delegacia· Regional em Niterói (Rio de Janeiro), uma função de auxiliar de
escritório, referência X, de igual Tabela da· Departamento de Previdênda Social, do Conselho Nacional do Trabalho, da Jústiça do Trabalho.
Parágrafo único. A função a que se refere êste artigo continuará exe·r·
cida pelo atual ocupante, cujo nome consta da relação anexa.
Art. 3. 0

Êste Decreto er:itrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de .1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16 .. 783- DE 10 DE OUTUBRO DE 1944

Concede à Companllia Nordeste de Seguros autorização· para funcionar e aprova
seus estatutos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros dOs r-amos elementares,' a que se refere ·o art. 40, n. 0 1, do Decreto-Ie1
n.0 2 .063, de 7 de março de 1940, a Companhia Nordeste de Seguros, com sede
na cidade dé Aracà]u, Estado de Sergipe, constituída por escrituTa pública
lavrada em notas do 5.0 Tabelião da referida cidade, a lO de janeiro de 1944,
ratificada e retificada pelas escrituras públicas lavradas nas mesmas notas, a 12
de maio e 2 de agôsto- de 1944, bem como ficam aprov2dos os estatutos adotados pelos subscritores do seu capital e constantes das duas últimas escrituras
alUdidas.
Art. 2.0 A sociedade ficará _integralmente sujeita às leis r:. regulamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização de que trata
o presente decreto.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
·GETULIO VARGAS,

AI;xandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.0 16,784 -

DE

11 DE OUTUBRO DE

1944

Concede à sociedade anônima Eli Lilly And Company oi Brazil, Inc.
autorização Para funcionar na Repúblic~
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a
an6nima Eli Lilly and Company of Brazil, Inc., decreta : "

sociedad~

Artigo único. É concedida à sociedade anônima Eli Lilly and Com·
pany of Brazil, Inc., com sede na cidade de Indianópolis, Condado de Marion,
Estado de Indiana, Estados Unidos da América, autorização para funcionar
na República,· com o capital de Cr$ 6.000.000,00 e com os estatutos que
apresentou, mediante as cláusulas que êste acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio,' ficando
a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

CLAUSULAS QUE ACOMPANHAM O DE·CRETO N,o 16.784, DESTA DATA
I
A sociedadE .anônima Eli Lilly And Company of Brazil, Inc. é obrigada
a ter permanentemente um représentante geral no Brasil, com plenos e ilimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o Govêrno, quer com particulares, podendo ser demandado e
receber citação inicial pela Sociedade,

!I
Todos os atos que praticar no Brasil ficarão ·sujeitos Unicamente às res·pectivas leis e regulamentos e à jurisdição de seus Tribunais judicbrios ou
administrativos, 'sem que, em tempo algum, possa a referida Sociedade reclamar. qualquer exceção~ fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão Servir de base para qualquer reclamação concernente à execução das
obras ou serviços a que êles se referem.
I li

A sociedade só poderá realizar no Brasil as finalidades de que trata a
parte final da letra a do artigo segundo do; seu Certificado de Incorporação,·
que dependam de licença prévia, depois de satisfeitas as exigências da legislação especial que regula aqueles objetivos.
'

IV
Fica depen.dente de autorização do Govêrn'o qualquer alteração que a
Sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-á cassada a au'~rizaÇão para funcionar na República se infringir
esta cláusula.
·

80

ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

v
Fica entendido que a autorizaçáo é dada sem preJUtzo do princípio de
achar-se a Sociedade sujeita às disposições de direito que regem as Sociedades

Anônimas.

VI
A infração de qualquer das cláusulas para -a qual não esteja cominada·
pena· especial será punida com a multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) a
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e, no cf.lso de reincidência, com a cassação
da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
cláusulas.
Rio d~ Janeiro, 11 de outubro de 1944. -

DECRETO N. 0 16.785- DE 11

Alexandre Marcondes Fil~o.

DE OUTUBRO DE

1944.

Concede à sociedade- Pouse.da & Companhia Limitada autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que
prescreve o Decreto-lei n.0 2. 784, de 20 de novembro de 1940..
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade Pousada & Companhia Limitada, com sede na cidade de Santos, Estado de São
Paulo, decreta :

Artigo único. E' concedida à sociedade Pousada & Companhia Limitada
autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo
com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de" 20 de novembro de 1940,
obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexa"ndre Marcondes Filho~

DECRET9 N.0 16.786 -

DE

11

DE OUTUBRO DE

1944

Aprova noVos estatutos da Companhia de Seguros Sagr~s
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confeie o artigo 74, letra a, d<i< Constituição, decreta:

Art. 1.° Ficam aprovados os novos estatutos da Companhia de Seguros
Sagres, com sede nesta cidade dO Rio de Janeiro, autoriz.s.da pelo Decreto
0
n. 16.576, de 27··de agôsto de 1924, a operar em seguros e resseguros dos
ramos atualmente denominados elementares, a que se refere o .s.<rt. 40, n. 0 1,
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do Decreto-1Bi n. 0 2. 063, de, 7 de março de 1940, conforme foram adotadOO
pela assembléia geral extra.•ordinária de acionistas, realizada a 27 de setembro

de 1943.
Art. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e :;egula·
rnentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização a
que alude o presente decreto.
Art. 3.0

Revogatp-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56."
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.787 -

Aprova o

Re~imento

DE

11 DE OUTUBRO DE 1944

do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas,
do Ministério ,da Agricultura

O Presidente da Repúbliéa, usando da atribuição que lhe cOnfere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição,. decreta:

Art. 1.° Fica aprovado o regimento do Centro Nacional ·de EnsinG o
Pesquisas Agronômicas (C. N. E. P. A. ) , que, assinado pelo Minístro da Agricultura, com êste baixa.
Art. 2.0 ftste Decreto entrará em vigor na data· de sua publicação,
vogadas as disposições em contrário.

t"&-

Rio de JaneirQ, 11 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

REGIMENTO DO CENTRO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISAS
AGRONôMICAS

(C. N. E. P. A.)
TíTULO I

Da finalidade
Art. 1.0 O Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agron8micas (C. N.
E. P. A.), instituído pelo Decret:>lei n. 0 982, de 23 de novembro da 1938,
e reorganizado pelo Decretó·lei n.O 6. 155, de 30 de dezembro de 1943, 6rgão
Col. de Leis -
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integrante. do Minist.ério da Agricultura, diretamente subordinado ao· Minis~
tro de Estado, tom por finalidade ministrai' ·a ensino agrícola e veterinário e
planejar, executar, coordenar e dirigir· as pesquisas agronômicas no país.

TíTULO I!
Da organização
Art. 2.0

O C.N.E.P.A. compõe-se de:

I - Universidade Rural (U.R.)
II -

Serviço Nacional de Pesquisas. Agronômicas (S.N .P .A.)

III

Serviço Médico (S.Méd.)

IV

Superintendência de Edifícios e Parques (S.E.P.)

V ~ Serviço de Administração ( S . A. )

VI -

Biblioteca (B.)

Art. 3 ..0 O C.N.E.P.A. terá um Ditetor Geral.
Art. 4.0 A. U.R. será dirigida por um Reitor e o S.N.P.A. por um
Diretor.
Art. 5.0 Os demais órgãos de que tTata o art. 2.0 terão Chefes designados pelo Mi~üstr9 de EstadO, por indtcação do Diretor Gen1l
Art. 6. 0 As Escolas e Cursos que integram a U . R. e os Institutos do
S. N. P. A. terão Diretores.
Parágra:(o único. Os órgãos integrantes da U-.R. e do S.N .P.'A, terão
Chefes designados pélo Diretor~Geral, por indkação do Reitor ou Diretores,
excetuando~se aS Es!-ações Experimentais subordinadas aos váriOs Institutos do
S. N. P. A., cujos chefe:; serão clesigm1dos pelo Ministro de Estado, por indicação do Diretor.. Geral.
Art. 7F O Diretor G~ral, o Reitor, o Diretor do S.N.P.A., os Chefes
do S.Med., da S.E.P. e do S.A. terão, cada um, um Secretário.
Art. 8.0 Os órgãos que integram o C. N. E. P. A., funcionarão perfeitamente articulados, em regime de mútua cohboração, sob a orientação do Diretor Geral.

TíTULO III

Da competência e

composiçã~

dos órgãos

CAPÍTULO I
DA UNIVERSIDADE RURAL

Art. 9.0 À U.R., compete:
I - Promover e estimular o progresso do ensino da agronomia e da veterinária em tOdo~ os seus graus;
H

~

ministrar o ensino superior da agronomia e da veterinária;

IH·- promover cursos para formação de especialistas e pesquisadores;
IV -

formar profissionais e téculcos nos vários ramos da atividade rural;
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V - promover cursos de extensão e congêneres para agricultores, criadores e interessados na· melhoria de seus conhecimentos;
VI - cooperar com o S. N. P. A. nos trabalhos de pesquisas relacionados
com. a5 ativid.3.des das Escolas e Cursos.
Art. 10. A U .R. compõe-se de:
I -

Escola Nacional de Agro!-lomia;

I! -

Esc.ola Nacioz;al de Veterinária;
Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e Exten~ão (C.A.E.);

IH

S~iviço

IV
V VI § 1.

Escolar (S. E. ) ;

Serviço de Desportos (S .D.);
0

Turma de Administração;
As Escolas terão regimento e os Cursos regulamento próprios.

§ 2. 0 O Aprendizado Agrícola construído nas t8rras da Fazenda Nacional

de S. CruZ, no quilômetro 4 7 da rodovia Rio-São Paulo funcionará em regime
especial ele colaboração com a U. R., nos têrmos de instruções de serviço que
serão baixadas pelo lVlinistro da Agricultum.
§ 3.0 Pa:ra execução do programa anual de cursos que fôr estabelecido,
poderão ser utilizados todos os elementos e recursos dos Institutos do S. N, P.A.
Art.
Reitor,

11. FJ;averá na U.R., um Conselho T,Jniversitário presidido pelo

Art. 12. Ao Conselho Universitário compete, quando fôr solicitado:
I -

Opinar sôbre a

aceitaç~o

de legados e donatiVos;

:U.- pronunciar-se sôbre a organização dos cursos, conferências e outras
medidas de extensão universitária;

III - opinar sôbre planos e medidas tendentes a uma maior oficiência
cultural, técnica e social da lJ. R. ;
'
·
IV -

reconhecer o Diretório das Escolas da U .R.

Art. 13. O Conselho Universitário reunir-se-á· por convocação de seu
Presidente, feita por iniciativa dêste ou atendendo a solicitação escrita de três
de seus membros,

Art. 14. O Conselho Universitário será constituído de:
I -

Diretores das Escolas e Cursos;

II - um delegado da Congregação de cada uma das Escolas e um representante dos professores dos Cursos;
repre~entante

III -

um

IV -

um representante dos corpos discentes

dos assistentes de cada uma das Escolas;
d~

cada uma das Escolas

. . Parágrafo único. A escolha dos memb'ros do Conselho Universitário se
fará:
,
I para delegado de, Congregação, mediante votação secreta· das res:Pectívas Congregações;
li - para representante dós professores dos Cursos e dos assistentes de
cada uma das Escolas, mediante votaçiio secreta entre os mesmos;
III - para representante dos corpos discentes, mediante votação secreta,
s,ab a presidência do "Reito;:.
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Art. 15. A duraÇão dos mandatos
Universitário será:
I -

dos membros

eleitos no Conselho

de dois anos para os repr~sentantes das Escolas e Cursos;

11 -

de um ano para os demais representantes.

Parágrafo único. Perderá o mnndato o membro eleito que, sem motivo
justificado, deixar de comparecei a três reuniões consecutivas.

SEÇÃO l

Do Serviço Escolar
Art. 16. O S.E. cOmpõe-se de:
Seção de
Seção dé
Seção de
Zeladoria

Atividades Curriculares (S. A.C.);
Atividades Extracurriculares (S.A.E. );
Orientação Profissional (S. O. P. ) ;
(Z.).

Art. 17. À S. A.C. compete:
I a,lunos;

processar o expediente de matrículas, trimsferências e inscrição do

TI - organizar, de acôrdo com os Diretores das Escolas e Cursos, os horários de aulas e exames, e o calendário para a realização das provas, na época
regulamentar, entrando em entendimento com a S.P do S.A. quando êssee
horários interessarem às atividades de pesquisa;
III -

organizar os assentamentos escolares, mantendo o arquivo;

IV - manter atualizado um fichário de l}omes de Diretores, professores,
asSistentes das Escolas Superiores do país e do estrangeiro e, berri. assim, de
. autoridades ou pessoas· que :gossam interessar às Escolas e Cursos;
V - proceder à apuração das notas das provas parciais, exames e demais trabalhos esColares dos alunos, dando-lhes conhecimento dos respectivos
resultados;
VI :- providenciar sôbre a constituição das bancas examinadoras para
posterior aprovação dos Conselhos Técnicos das Escolas e Cursos da U.R.;
VII encaminhar aos Diretores das respectivas Escolas e Cursos as
questões relativas a matrículas, exames, transferências e outros assuntos que
não se enquadr"em na legislação vigente;
VIII manter atualizada uma coleção da leis, decretos-leis, regulamentos, avisos e Outras disposições;
IX preparar a correspondência oficial dos estabelecimentos de ensino, bem como editais, avisos, convocação dos corpos docente e discente;
X - receber, protocolar, distribuir e arquivar papéis relativoi às atividades. escolares;
XI atender às partes e prestar-lhes infonpações sôbre o andamento
e despach_o dos papéis relativos às atividades escolares;
XII -

preparar o expediente relativo a concursos;

XIII

providenciar a publicação dos programas dos curso:i;

XIV

expedir guias para pagamento de taxas e~colares e diptOmas;
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XV -

apurar a freqüência do pessoal escolar;

XVI - estabelecer a disciplina dos alunos nos alojamentos e no recinto
das Escolas.

Art. 18.

À

S.A.E. compete:

promover confer-@ncias literárias, palestras, concertos, espetáculos
teatrais e outras ativídadés que possam contribuir para o desenvolvimento
9,as aptidões artístico-lite.rárias dos educandos;
I

-

promover visitas, excursões e reuniões sociais;
inceritivar a formação de núcleos de estudos científicos no intuito
de interessar os alunos nos trabalhos de pesquisa;
IV orientar e promover a publicação de periódicos dos alunos.
Art. 19. À S.O.P. compete:
I - pesquisar as aptidões inêiividuais para aplicação prática no campo
educacional e profissional, especialmente quanto à seleção, forma~ão e
orientação;
!I proceder à seleção e classificação dos alunos a fim de facilitar o
seu melhor ajustamento aos trabalhos escolares;
Ill orientar a educação dos alunos para fins, de sua melhor integração à
vida social e escolar;
IV cooperar com os professores no sentido da boa execução, por
parte dos alunos, dos trabalhos escolares;
V - matiter intercâmbio de informações de todo gênero úteis aos que
estudam e se educam para a vida prática, especialmente sôbre as condições
SC'Ciai!! e econômicas, a fim de esclarecer e orientar os alunos sôbre as possibilidades de vida_ profissional Jutura;
VI manter permanentemente o cadastro dos central! profito;sionais
empregadores, a fim de melhor encaminhar os egressos e atuar, eempre que
IJ?S5Í:ve1, como centro de colocações;
vn - articular-se com os centros profissionais empregadores, para
o bom cumprimento das finalidades previstas nos itens V e VI;
VIII acompanhar oS egressos, a fim de resolver as dificuldades de
integração profissional, bem como sentir a qualidade e as· deficiências dos
proceseos empregados na preparaç~o profissional;
IX - orientar os alunos em seus conflitos psíquicos de origem social,
escolar e doméstica;
X promover a divulgação dos seus trabalhos;
}..rr - manter articulação com· os órgãos federais congêneres.
II -

III -

e

Art. 20. A Z. cOmpete mànter em perfeito funcionamento
em condições de atender às exigências dos trabalhos os serviços de cozinha, dispensa, refeitórios, levandaria, rouparia e dormitórios, velando pela sua ordem
e asseio.

SEÇÃO

li

Do Serviço de Desportos
Art. 21. Ao S. D. compete a direção, coordenação e execução das
atividades esportiva~, devendo para tanto:
~ imprimir orientação à prática dos desportos:
li - cuidar do preparo físico dos alunos, promovendo, por todos os meios
a seu alcance, o desenvolvimento da educação física;
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III - expedir as instruções relativa:; a cada ramo de desporto e à educação física;
IV -

V -

organiZar competiçõ:z:s desportivas;
organizar e manter em dia o fichário desportivo,
I!

CAPíTULO

DO SERVIÇO NACIONAL DE PESQUISAS AGRONÔMICAS

Art. 22.

Ao S.N.P .. A. compete:

I -- organizar o plano national de experimentação agrícola, acompanhar
a execução dêsse plano e cóntrolar' os resultados, dirigindo e coordemmdo as
1
pesquisas agronômicas no país;
II -

promover quaisquer pesquisas que visem ao progresso da agricul-

tura;
III
organizar" prog>amas anuais de trabalhos, que correspondam às
necessidades nacionais;
IV delimitar as regiÕes naturais típicaS do país, tendo em consideração, especialmente, as condições agro-geológicas e climáticas;
V -

superintender os, Órgãos de experimentação agrí~ola;

VI - cooperar com a Universidade Rural nos cursos relacionados com as
atividades de seus diferentes Institutos.
Art.-23.

O S.N.P.A. compõe-se....- de:

I . - Na sede:.
Instituto de Ecologb e Experimentação Agrícolas (I. E .Exp, A.);
Instituto de Química Agrícola (I. Q. A.);
Instituto de óleos (I. O.);
Instituto de Fermentação (I. F.);
Seção de Estatística Experimental (S.E.E. );
Turma de Administração~
II -

Fora da Sede:
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto

Agronômico
Agronômico
Agronômico
Agronômico

do
do
do
do

Norte;
Nordeste;
Sul;
Oeste.

Parágrafo único. Ós Institutos Agronômicos do Norte, Nordeste, Sul e
Oeste constituir-se-ão em rêde nacionnl de experimentação agrícola, sob Çt direção do S.~.P.A., e terão regimento próprio.

SEÇÃO

I

Do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas

Art. 24.

Ab I.E.Exp.A,

compe~e:

I Íazer pesquisas agronômicas, visando definir as relaçõ.es entre o
meio físico e o rendimento das culturas;
II tivadas;

proceder a trabalhos que visem ao melhoramento das plantas cul-
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III

estudar as plantns nativas, visando ao seu cultivo e aproveitamento;

IV

proceder à introdução de ·plantas no "país;

V - estudar as causas dns doenças das plantas cultivadas e os métodos
de combate às mesmas;

VI - .estudar a fauna entomo1ógica neo~tropical e proceder a investigSções Sôbre a biologia dos insetos nocivos, visando ao desenvolvimento da
meios de combate.
Art. 25.

Sec-ão
SeÇão
Seção
Secão

O I.E.Exp.A. coic.pÕe-se de:

Botânica Agrícola (S.B.A. );
Climatologia .Ágrícôla (S.C.A. );
Fertilid2d8 do Solo (S. F·. S.);
Genética (S.G.");
Se~ão de Fitopatologia (S. Fit ) ;
SeÇão de Entomologia Agrí.Cola (S.E.A. );
Seção de Horticultura (S. H. ) ;
Seção de Plantas Têxtei~ (S.P.T.).;
Seção de Diyersas Culturas (S.D.C. );
Estação Experimental Central (E.E.C.);
Turma de Administração.

§ 1.0

de
de
de
de

O I. E. Exp. A. sttperintenderá" os seguintes órgãos:

Estação
Estação
EstaÇão
Estação
Estação

Expe<imental,
Experimental
E:xpsrimental
Experimental
Experimental

em Deodoro - Distrito Federal;
de Caw.;1os - Rio de Janeiro;
de Botucatu - São Poulo;
de São Simão - São Paulo;
de Ipanema, em São Paulo.

§ 2. 0
O I. E. Exp. A. manterá,
e um Hô:rto Botânico Agrícola.

Art. 26.

n~

sede, um Observatório r"v1eteoroagrárb

À S.B.A. compete:

I estudar os fenômenos pe.Tiódicos da viáa vegetal em ;eloção com
a divisão do ciclo biológico em ~ubperíodos~
II - coordenar e orientar a introdução de plantas no paí.s;
III estudar a ecologia das plantas nativas, teri.do em vista a possi·
bilidade de sua cultura;
IV - encarregar~se do Hôrto Botânico Agricola.

Art. 27.

À S.C.A. compete:

1 -

dete:rminar, em função do rendimento (qualitativo e quan-titati:!"o),
os fatores meteorológicos em suas relações com as várias culturas;
II avaliar, para cnda cultura e em cada região, as condições favorá·
veis e não favoráveis do conjunto climático;
III estudar a influência das modificacões artificiais do clima Sl8bre
o comportamento das plantas cultivadas;_
~
.
IV - coorden8r os dados meteorológicos observados na rêde de estaçéetl
meteorológiczs, mediante acôrdo com o Serv.iço de Meteo:rolqgia;
V - encarregar~se do Observatório Meteoro agrário.
Art. 28.

À S.F.S. compete:

I - estudar os micro-organismos do solo e investigar sua influência. sôbre
a fertilidade dos mesmos;
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realizar investigações sôbre nutrição vegetal;

III - investigar a produtividade dos diferentes tipos de solo sob a in·
fluência de diferentes tratamentos;
IV- colaborar com as demais Seções e outros órgãos do C.N.E.P.A.,
na realização de trabalhos experimenta1s sôbre problemas relativos à fertilidade do solo e à nutrição vegetal.
Art. 29.
I vadas;

À S.G. compete:

estudar as variações herediÚhias dos caracteres das plantas culti·
,·;

II - realizar trabalhos de melhoramento, tendo em vista a obtenção de
tipos de mais alto rendimento cultural, de melhor adaptação às condições
ambientes, e de maior resistência às doenças e às pragas;

III - colaborar com as demais Seções e com outros órgãos do C.N.E.P.A.,
em trabalhos experimentais relativos à genética.

Art. 30.

À S.Fit. compete:

I -

organizar a coleção micológica e fitopatológica, procedendo à sua
classificação;

n - investigar as causas, a natureza e o tratamento das doenças das
planta6 cultivadaS;
Ill - colaborar com a Seção de Genética nos trabalhos relativos à obtenção de variedades de plantas cultivadas de maior resistência às doenças.

Art. 31.

À S.E.A. compete:

I :-- organizar a coleção dos insetos do Brasil e proceder à sua clasiifice.çio 2istemática;

a

11 estudar
biologia dos insetos que constituem pragas das plantas
cultivada'l'i e de seus inimigos naturais, tendo em vista o desenvolvimento da
métodos de profilaxia e combate;

III -

colaborar com a Seção de Genética nos trabalhos de melhoramen·
desenvolv~mento de tipos _resistentes às pragas.

to, tendo por objetivo o

Art. 32. À S.H., à S.P.T. e à S.D.C . .compete as investigáçõe9
ts.ôbre os problemas específicos das respectivas culturas, agindo em colabo-ração com as Outras Seções, sempre que forem envolvidas -questões de suas
especialidades.
Art. 33. À E.E.C. compete a ·exerução de trabalhos de campo, quer
de rotina, quer ·experimentais, planejados pelas diversas Seções.
SEÇÃO

li

Do Instituto de Química Agrícola
Art. 34. Ao I.Q.A. compete o estudo do solo, das plantas, dos produtos agrícolas e dos agentes d~fensivos das lavouras.

Art. 35.
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

O I.Q.A. compõe-se de:
de
de
de
de
de

Solos (S.S.);
Química ·Vegetal (S.Q.V.);
Química Alimentar ( S . Q. A, ) ;
Físico-química (S. F, Q.);
Análises Agrícolas ( S . A, A , ) ~
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Seção de Tecnologia Agrícola ( S . T. A. ) ;
Turma de Administração.
Art. 36. À S. S. compete a realização dos estudos de solos sob o ponto
de vista pedológico e qtúmico, bem como os relativos ao levantamento da

carta de solos do país.
Art. 3 7. À S. Q. V.· compete c estudo químico detalhado de plantas
nativas ou cultivadas, tóxicas, entorpecentes, mediCinais e de valor industrial, determinando sua composição e visando, especialmente, à sua utilização.

. Art. 38. À S, Q. A. compete o estudo químico e bromatológic"o das
maté-rias primas animais e vegetais aplicáveis à alimentação.

Art. 39. À S. F. Q. compete:

I - realizar estudos fisico~químicos em geral e particularmente da reserva mineral do solo e de sua fração coloidal;
II - colaborar com as demais Secões nas investigações relacionadas com
a físico-química.
Art. 40. À S. A. A. compete proceder a análises de adubos, corretivos,
inseticidas, fungicidas e outros produtos de interêsse para a agricultura.

Art. 41. À S. T. A. compete promover investigações destinadas ao
aperfeiçoamento dos processos tecnológicos agrícolas,
SEÇÁO Ill

Do Instituto de Óleos

Art. 42. Ao I. O. compete:
I - ministrar a alta instrução técnica especializada, referente às plantas
oleaginosas, cerosas, resinosas, seus produtos, subprodutos e derivados e às
tintas e vernizeS, aos agrônomos e demais diplomados· pelas escolas superiores,
oficiais ou reconhecidas, e aos alunos da Escola Nacional de Agronomia, que
satisfaçam às exigências do seu regulamento.
TI - ser o centro de pesqUisas científicas e de aplicação inerente ~queles
produtos!

III - organizar sua classificação, em colaboração com o Serviço de Economia Rural, para ex8cução, nesta parte, do Decreto-lei n.0 334, de 15 de
março de 1938.
Art. 43. O I. O. compõe-se de:
Seção de Bioí}uí:mica (S. Í3. ) ;
Seç~o de Analítica e Físico-Química (S. A. F. Q.);
Seção de Tecnologia Industrial (S. T. I.);
Turma de Adnünistração.
Art. 44. À S. B. compete realizar pesquisas concernentes à biologia e à
bioquímica das plantas oleaginosas, cerosas e resinosas; dos seus produtos e
subprodutos.
Art. 45.0

A S. A. F. Q. compete:

I - realizar estudos anal'íticos e investigações físico-químicas dos óleos,
gorduras, cêras e resinas e derivados;
li executar análises de óleos, gorduras, cêras, resina~!! e derivados,
inclu!rive as solicitadas por particulares.
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Aft. 46. A S. T. I. comnete realizai- :Pesquisas reh:rtivas à tecnologia
dcs óleos, gordura!:, cêras e resil~as, dos vernizes, tintas e pigmentos.
SEÇÃO IV
Do Instituto de Fermeninção
Art. 47. Ao I. F,, órgão central dB pesquisas e investigações científicas
e de aplicação referentes à vitivinkultura, às ipdústrias das bebidas e dos
vinagres em g:eral, e ele contrôie da produção, da circulação, da importação

e da distribuição dêsses 'produtos, compete:
I -

executar e hzer executar, em todo' o território nacional, as leis,

decretos, regulamentos e Outros atos baixados pelo Govêrno, que incidam tecnicamente sôbre a viticultura e as indústrias das bebidas e dos vinagresj

II - ministrar cursos relacionados com os setores da economia nacional
sob o contrôle do I. F.

Art. 48.
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

O I.F.

compõ.e~se

de:

de Pesquisas Industriais (S.P .I.)
de Química (S. Q.)
de Contrôle Industrial (S.C.I.)

de Zirootecnia (S.Z.)
de Análises Comerciais
Turma de Administração.

Art.

49.

À

(S.A.C.)

S.P.I. compete:

I elaborar os planos dos estudos e pesquisas técnicas e cíentificas
para as dependências do I. F,, nos Estados, orientando e controlando sua
execução, bem como os planos de construções para cantina$, fábricas e outTos
de-stinados à orientação dos estabeleciment~s industriais;
II· realizar .-pesquisas e estudos referentes à viticultura e à ampelograf~a~

III - estudar a elaboração e fabrico das "bedidas em geral, sob o ponto
de vista técnico e industrial e os respectivos equipamentos;
IV estudar as matédns prim~.s empregadas na elaboração e fabrico'
dás bebidas em geral. e dos vinagres;
·
V - estudar o aproveitam(;lnto industrial das uvas e outras frutas não
consumidas em espécie e dos subprodutos da indústria das bebidas ein geral.
Art. 50·.

À S.Q. compete:

I - estudar os fenômenos físicos e químicos que se
bo:ração e .conservação das bebidas;

proce~san:

na ela-

11 investig~r as fraudes, falsificaçées e -adulteraçÕ83 das bebidas e
dos vinagres, fixando os métodos analíticos para evidenciá-1_as;
!II -·prOcurar novos métodos e propor as alterações que se fizerem
necessárias para a caracterização física e química das bebidz.s em geral e dos
vinagres, bem. como estabelecer os métOdos para exame e análise dos produtos de uw pêrmitido n7 elaboraçãO e fab:dco das bebidas;
IV estudar e analisar os produtos de uso permitido na elaboração
e fabrico das bebidas e dos vinagres para permissão d_o seu empr&go e regist1"o;
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V - proceder a estudos para a caracterização dos virihos e bebidas de
cada região do país, objeth.:ando sua classificação;
VI estudar, sob o ponto ele vista da constituição química,' os produtos defeituosos e ministrar ensinamentos aos industriais no que se refere
à correção dos seus produtos e às demais operações técnicas /para o mélhoramento da produção.

Art. 51.

À

S.C.I. compete:

I orientar e zelar pela execução da legislação vitivinícola nacional,
exercendo o contrô!e da produção, circulação, distribuição e importação dos
vinhos e derivados, das bebiC.as em ge:ral, bem ccmo dos produtos utilizad,os
na elaboração' dos m2smos;
II organizar o cadastro referente ao comércio, produção e circulação
dos produtos sujeitos ao cont;:ôle do I. F., mantendo os regilotros previstos
em lei;

'

IH - estabelecer o contrôle quantitativo da produção, importação e circulação no ter_ritório nacional;
IV
estudar os processos relativos· a dirim&ncias de ordem fiscal, suscitadas por dependências do Ministério da Fazenda e outros minist6dos;
V ----:-- divulgar pelos meios compete1;1tes as disposições. legais e regulamentares referentes às indústrias de bebidas em geral e dos vinagres, no ter·
ritório nacional;
VI - manter a e;:crituracão da arrecadação de taxas que incidam sôbre
os produtos de contrôle do I.- F.
Art. 52. À S. Z. compete:
I proceder a estudos e investigações sôbre as fermentações e seus
agentes, na elaboração das bebidas em geral e nos vinagres;
li - promóver a multiplicação e distribuição dos fermentos selecionados
e mi:iistrar ensinamentos aos industriais sôbre o seu em:orêgo;

III - estudar as bases para a classificação e aproveitamento dos fermentos indígenas peculiares a cada regi.ão do "país;
IV - estudar as moléstias congênitas e adquiridas das bebidas em geral
e dos vinagres, bem C01.7lO os meios de prevení-las e combatê-las;.
V - estudar a apli.cação industrial do frio e do calor na elaboração e
fabrico e conservação das bebidas em geral;
VI -

estudar a sacarificação e seus agentes, na indústria de bebidas.

Art. 53. À S. A. C. compete:
I - proceder às análises das bebidas em geral e dos vinagres, nacionais
ou impcrtados, para distribuição e circulação no· país e para os registros obrigatórios estabelecidos em lei;
II - proceder a exames analíticos das bebidas 'em geral e dos vinagres,
destinados a dirimir questões ~e ordem fiscal;
III - organizar o fichário necessário ao estudo comparativo elas cafactefí.siicas analíticas das bebidas em geral e dos vinagres.
Art. 54. O I. F. manterá, no que se refere às atividades d8 fiscalização,
estreita artkulação com o Ministério da Fazenda e outJ;"os Ministérios.
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SEÇÃO V

Da Seção. de Estatística Experimental
Art. 55. À S. E. E. compete colaborar na organização dos planos ex~
perimentais e analisar e interpretar os seus resultados.
CAPíTULO III
DO SERVIÇO MÉDICO

Art. 56.

Ao S. Med. compete:

I efetuar exames de sanidade e capacidade física, para efeito de
admisSão de servidores do C.N.E.P.A., e, quando convier, do pessoal para
obras;
'II - efetuar exames de sanidade e capacidade física dos candidatoo .Q
matrícula nas Escolas e Cursos;
III realizar ,exames médicos ·periódicos dos estudantes e do pessoal
em eXercício no C.N.E.P.A.;
IV proceder a exames médicos para contrôle de faltas dos alunos
e servidores, ben1 como para efeito de licença e aposentadoria;
V prestar assistência médica, cirúrgica. dentária e farmacêutica aos
estudantes e aos servidores e suas fanúlias, e, quando julgado conveniente,
também ao pessoal para obras;
VI -

promover a higiene dos laçais de trabalho e de ensino;

VII -

fiscalizar restaurantes, csfés e cantinas e controlar a qualidade
dos gêneros alimentícios usados nos mesmos ou vendidos em estabelecimentos
comerciais localizados no Centro ou em suas imediações;
VIII profissionais;

estabelecer medidas preventivas contra acidentes e doenças

IX - prestar socorro elementar em casos de acidente e promover as
medidas complementares qu~ se fizerem necessárias;
X -

executar trabalhos de educaç;ão médico sanitária;

XI -

efeÚ.Iar exames biotipol6gicos e antropométricos que se fizerem
necessários à S.O.P. e ao S.D.;

XII - colaborar com as autoridades sanitáriBs nas campanhes preventivas das endemias e epidemias locais;
XIII - colE!borar com a Seção de Assistência Social da Divisão do
Pessoal do D.A do M.A., nos assuntos de sua competência, bem como com
os demais serviços federais correlatos.
CAPITULO IV
DA SUPERINTENÍlÊNqA DE EDIFÍCIOS E PARQUES

Art. 57.

À

S.E.P. compete:·

I executar os trabalhos de consertos e reparos dos veículos, aparelhos,
máquinas e motores do C.N.E.P.A .• zelando pela sua perfeita conservação,
funcionamento e limpeza;
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li - zelar pela conservação e' limpeza de to_dos os edifícios e dependências do Centro;
III manter o registro dos veículos " que estacionam na garage ou
nela fazem pernoite, bem como o contrôle estatístico das entradas e saídas
dêsses veículos e do consumo do material usado nos ffiesmos;
IV -:---- manter organizado um arquivo· de plantas de todos os edifícios
e instalações do C.N.E.P.A.;
V - organizar, anualmente, o p~ograma de obras e serviços necessários
à boa conservação e funcionamento dos edifícios, parques, instalações e veículos do Centro.
Parágrafo único. À S. E. P. compete, ainda, em relação a todos os
edifícios, instalações e parques situados na área territorial do C.N.E.P.A.:
I executar os trabalhos de obras, consertos e reparos dos edifícios,
parques e .instalações;
li zelar pela unidade arquitetônica de todos os
dependências;

edifí~ios

e demais

DI - promover a conservação dos parques, sempre dentro dos preceitos
da arquitetura paisagista;
IV superintender a vigilância diurna e noturna dos edifícios, insta·
!ações e:rternas e parques;

V - zelar pela perfeita conservação e limpeza das rêdes de estradas,
água, gás, eletricidade, esgotos, irrigação e drenagem e galerias de águas
pluviais;

VI -

tomar Prontas providências nos casos de incêndio e de 'acidentes

que ocorram nas rêdes de instalações;

VII - manter perfeitamente organizados ·os serviços de coleta e
tamento do lixo.

Art. 58.

tra~

A S.E.P. disporá de uma Oficina, à qual compete:

I - proceder aos consertos e reparos dos tratores e máquinas agrícolas,
veículos, aparelhqs, utensílios, ferramentas, edifícios e instalações em geral;
II - contribuir para o ensino de mecânica e máquinas, tornearia, ferraria, soldagem, fundição, bombeiro-hidráulico e eletricidacj.e, carpintaria", trabalhos em couro e alvenaria e pinturas, de acôrdo com o "programa organizado
pelos. diferentes órgãos da U. R.

CAPíTULO V
DO SERVIÇO DE AD~INISTRAÇÃO

Art. 59. Ao S.A. compete a execução, coordenação e orientação das
atividades de administração géral do C. N . E. P. A.
Parágrafo único. O S.A. funcionará perfeitamente articulado com o
Departamento de Ad!ninistração do Ministério, com o qual deverá manter
mais estreita colaboração 'e do qual deverá receber a orientação e assistência técnicas. que se fizerem necessárias à perfeita execução de suas 'atribuições.

a

·,rt. 60. O S.A. compõe-Se de:
Seção de Pessoal (S. P; )
Seção de Material (S.M.)
Seção de Orçamento (S. O.)
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Seção de Comunicações (S. C. )

Art. 61. À S.P. compete:'~
I - estudar, pe:rlT'.anentemente, a situação dos Órgãos do C.N.E.P:A,,
para que sejam determinados a espécie e o número de cargos e funções necessários ao desempenho dos trabalhos, bem como o pagamento que lhes dev.a
se:> atribuídc;
1I - aplicar ou orientar a aplicação, sempre que couber, da legislação· referente a ingresso, movimentação e saída do pessoal;

III - apreciar, sempre que couber, questões relativas a direitos e vantagens, deveres e responsabilidades dos servidores, b~m como a ação disciplinar
que sôbre os mesmos possa in.cidir;
IV ~ manter· atualizados r.ichá:rios e registros relativos aos servidores, inclusive o ementário da legislação e dos atos referentes a pessoal;
V~ cüntrolar a f:re'qüêt1cia dos servidores, .remetendo à D.P., do D.A.,
na época própria, o respectivo atestado de freqüência;

VI - proceder a estudos e promover medidas relativas à melhoria de
condições e 0.mbiente de tmbalho, conforto e bem estar dos servidores;

VII - coligir os elementos necessários à preparação da proposta orçamentária na parte referente a pessoal;
VIII ~ organizar, de acôrdo com os órgãos interessados, os horários para
as atividades administrativas e de campo, ouvido, quando necessário, o S.E.
da U.R.
Art. 62. À S.M. compete:
providenciar o éxpediente de concessão de 8.diant9.mentp, para aquisição do material necessário aos Órgãos do C.N.E.P.A.;
I -

II -

distribuir o material pelos diversos órgãos que· funcionem na sede;

HI -

fazer estatísticas e manter conta-corrente do gasto do. material
pelos diferentes Órgãos inclusive os que funcionem fora da sede do Centro, os·
quais,. parao ísSo, enviarão ao S.A. cópia do mapa mensal remetido à D.M.
do Depm·tamento de Administração;

IV

~

Anotar as verbas orcamentárias e de créditos adicionais destinados

a material dos diferentes Órgãos~;

V -

fo~necer

dados para o orçamento do material;

VI -- atender às despesas de pronto pagamento dos órgão'S que funcionem ;:1a sede;
VIl ~ providenciar sôbre a conservação e a n:;paração do material em
uso nos Órgãos que funcionem na sede;
VIII IX tribuído;

registrar as entradas e saídas de material;
escriturar, em fichas apropriadas,' as quantidadés de material dis-

X ~ providenciar o abastecimento regular dos Órgãos que funcionem na
sede m0.ntendo sempre em estoque quantidade suficiente de material de uso
mais freqüente;
XI - realizar coletas de preços e quaisquer concorrências, quando o interêsse do serviço exigir que essas se realizem no C.N.E.P.A.;
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xn promover a venda, em hasta pública, dos produtos agrícolas que não
tiver0m aplicação.
Art. 63. À S.O. compete:
I - manter em diá a escrituração das verbas consignadas em orçamento
ou proVenientes de créditos adicionais a favor dos Órgãos inte,grantes do
C.N.E.P.A.;
TI -

controlar a aplicação das verbas destinadas aos diferentes órgãos;

·.: III - colaborar com a Divisão de Orçamento do :pepartamento de .Admi~
nistração da elaboração da proposta orçamentária, relativa aos órgãos de
Centro;

IV - exercer o contrôle contábil sóbre as vendas da produção agrícola;
V - recolher, mediante guias, as imporülrlciás oriundas das vendas de
'produção agrícola;
VI - controlar a entrega dos produtos agrícolas destinados ao consumo
dos órgãos que funcionem na sede;
VII - examinar as contas, recibos e outros documentos de despesa que
devam ser encaminhados, aos órgãos competentes;
VIII - manter em dia a escrituração da receita oriunda dos diversos
Órgãos.
Art. 64. À S.c. compete:
I receber, registrar, ·distribuir, expedir e guardar a correspondêncl9
oficial, processao. e demais documentos dos órgãos que funcionem na sede
dei C.N.E.P::A.;
I! - prestar aos interessados informações sôbre o andamento dos papéis;
III - orientar· o público em seus pedidos de informações, habilitando·o
a objetivar as suas pretensões;
IV - promover a publicação no "Diário Ofidal" dos atos e decisões
relativos às atividades espec!ficas qo C_ N. E. P. A.;
V - organizar os arquivos de permanência e de movimento;
VI - passar certidões dos documentos sob sua guarda, quando assim o
determinar a autoridade competente;
VII - organizar horário para coleta e entrega da correspondência interna
e externa;
VII - mB.nter atualizado um registro de nomes e endereçOs de todos os
dirigentes dos órgãos do ·c. N. E. P. A., autoridades competentes dos podere3
públicos e de instituições ·e personalidades de relativo destaque na vida pÚ·
blica do pais;
IX -:-- dar vista de papéis arquivados, em recinto próprio, sob fiscaliza·
ção e mediante prévia autoriúção;
X ~ promover a incineração periódica de papéis julgados sem valor, me·
diante -prévia autorização de comissão expressamente designada.
1

CAPÍTULO

VI

DA BIBLIOTECA

Art. 65. À B. compete adquirir, registrar, classificar, catalogar, guar·
dar, conservar e permutar obras de interêsse geral para o C. N E P. A.
Art. 66. A B. será fr~nqueada ~ tôda e qualquer pessoa. independeu·
temente de formalidades, sendo livre Q acesso às estantes de livros é revtstas.
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Art. 67. O empréstimo de publicações será feito mediante prova de
identidade e têrmo de responsabiildade e obedecerá a "Instruções de Setviço'·'.
Art. 68. Cabe ao Chefe da B. determinar quais as publicaçõ2s que
poderão circular por empréstimo e dilatar ou diminuir o prazo de empréstimo
de certas publicações, quando fôr conveniente ao serviço.
Parágrafo único. Na ocasião do empréstimo de livros, folhetos e pu~
blícações periódicas, será declarado o valor da indenização a ser paga pelo
cohsulente no caso de extravio ou dano.
·
Art. 69. Ao consulente que não pagar a indenização devida, ou não
respeitar o regulamento da B,, será vedada a utilização .dos serviços da
mesma.
Art. 70. A Biblioteca poderá manter, nos órgãos do C.N.E.P.A., seções especializadas de acôrdo com as necessidades particulares de cada 6rgão, continuando, porém, a seu cargo o contrôle e conservação das obras.

TíTULO IV
Das atribuições do pessoal
Art. 71.

Ao Diretor-Geral incumbe:

I - orientar -e coordenar as .atividadeS do C.N.E.P.A.;
II III

despachar, pessoalmente, com o Ministro de Estado;
baixar portarias, instruções e ordens de serviço;

IV
comunicar-se diretamente, sempre que o interêsse do serviço o
exigir, com quaisquer autoridades públicas,. exceto com os Ministros de Estado, caso em que deverá fazê-lo por intermédio do Ministro da Agricultura;
V - submeter, anualmente, ao Ministro de Estado, o plano de trabalho
do C.N.E.P.A.;
VII propor ao Ministro de Estado as providências necessárias ao
aperfeiçoamento do serviço;
VIII·.~ convocar e presidir reuniões de Diretores do C.N.E.P.A.,
sempre que julgar necessário, e comparecer às reuniões para as quai~ seja
convocado pelo Ministro de Estado;

IX - opinar e'm todos os assuntos relativos às atividades do C.N.E.P.A.,
dependentes da Solução de autoridades superiores e resolver os deimais, ouvidos os órgãos que co:r:npõem o Centro;
X organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas· de trabalho com horário especial;
XI XII -

XIII

determinar a execução de serviço externo;
autorizar a publicação de trabalhos;
admitir e dispensar, na forma da legislação, pessoal extranu.

merário;
XIV.- designar e dispensar, por indicação do respectivo Diretor, os
ocupanteS' de função gratificada de chefia, bem como os respectivos substitutos eventuais;
XV -

designar e dispensar· o seu Secretário;
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XVI lotado;
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movimentar, de acôrdo com. a conveniência do serviço, o pessoal

XVII expedir boletins de merecimento dos funcionários
forem diretamente subordinados;

que lhe

XVIII - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe fôr
diretamente subordinado;
XIX - elogiar e aplkat: penas disciplinareS, inclusive ·a de suspensão
até 30 dias, aos servidores lotiOldos no C. N. E. P. A. e propor ao Ministro
de Estado a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada;
XX -

determinar a

XXI -

instaur<~ção

de processo administrativo;

antecipar, ou prorrogar, o período normal de trabalho;

XXII inspecionar, pessoalmente, pelo menos uma vez por ano, e
mandar inspecionar com a freqüêucia necessária, os serviços executados fora
da sede;
Art. 72. Ao Reitor da U. R. e aos Diretores dos vários órgãos do
C.N .E.P .A. incumbe:
I - coordenar, orientar e dirigir as atividades dà respectivo setor;
II despach~-.r, pessoalmente, com o respectivo superior imediato;
III _:__ baixar inst1·uções para execução dos serviços do respectivo setor;
IV determinar a execução de serviço externo;
V - submeter, anualmente, ao respectivo superior imediato, o programa
de trabalho das dependências subordinadas;

VI ãpresentar, anualmente, ao respectivo superior imediato, reta~
tório das atividades do respectivo setor;
VII propor ao respectivo superior imediato medidas ccnvenie1;1tes à
boa execução dos trabalhos;

VIII inspecionar, pessoalmente, ou por funcionários para êsse fim
designados, as dependênd2s situadas na sede ou nos Estados;
IX - i~1di.car 80 Diretor-Geral os funcionários que devam exercer função
gratificada '~'" chefia, bem como os seus substitutos eventuais;
X -

XI -

c~~::i:;;nar

e dispensar o seu Secretário;

:9

Gistribuir e redistribuir o pessoal lotado no respectivo setor;

XII -

expedir boletins de mer-ecimento dos funcionários que lhes fórem
diretamente subordinados;

XIII · - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que Ih€s fôr
diretamente subordinado e aprovar a dos demais servidoreS do respectivo
setor;
XIV - elogiar e aplicar penas dissiplinares, inclusive a de suspensão
até 15 dias, aos servidores que lhes forem subordinados e propor ao respectivo
superior imediato a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada.
Art. 73. Ao Diretor do S. N. P. A. compete ainda promover reuniões
'periódicas dos diretores e chefes que lhe são subordinados, a fim de,
utilizando-se dos elementos fornecidos pelos diversos Institutos, organizar
o plano nacional de e:{perimentaÇão agrícola.
Parágrafo úni.co. O contrôle da execusão do plano nacional de experk
mentação agrícola e a verificação dos r&sultados serão feitos de acôrdo com
as instruções baixadas pelos l.tlinistro de Estado.
Col. de Leis- Vol. VIII

F. 7
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' Art. 74. Aos Diretores dos Institutos do S. N. P. A. compete, além do
enumerado no art, 72, admitir e dispensar, na forma da legislação, pessoal
extram.IIT'.erário.
Art. 75. Ao Diretor do Instituto de Óleos compete, além do enumerado
no art. 72, elaborar as instruções reguladoras dos Cursos, submetendo-as à
. apreciação do Diretor Geral pcir intermédio do Diretor do S. N. P, A.
Art. 76. Aos Chefes do Serviço Médico, da Superintend@ncia de Edifícios
e Parques, do Serviço de Administração, da Biblioteca, do Serviço Escolar, do
Serviço de Desportos, das Seções, das Estações e Subestações, dos Postos,
-das Turmas e da Zeladoria incumbe:
I -

dirigir e fiscalizar os trabalhos do respectivo setor;

II UI -

despachar, pes30almentc, com o respectivo superior imediato;
distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr subOl"dinado;

rv -

orientar ~a execução dos trabalhos e manter a coordenação entre os
elementos componente~; do respectivo setor, determinando as normas e métodos
que se fizerem aconselháveis;
V ap;esentar, mensalmente, à autoridade superior imediata, um boletim dos trabalhos do respectivo setor, e, anualmente, um relatório dos trabalhos realizados, em andamento e planejados;
'VI - propor à autoridade superior imediata, medidas convenientes à boa
execução dos- trabalhos;
VII responder às consultas que lhes forem feitas por intermédio da
autoridade superior imediata, sôbre assuntos que se reb.cionem com as suas
atribuições;
VIII - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
subordinados;
IX - organizar e submeter à aprovação da autoridade superior imediata
a escala de férias do pessoal que lhes fôr subordinado, bem como as alterações subseqüentes;
X elogiar e aplicar 'as penas-- de advertência e repreensão aos seus
subordinados, e prcpo"j' aos respectivos superiores imediatos, a aplicacão de
penalidade que escape à sua alçada, ressalvada, porém, aos chefes do Serviço
Médico, da Superintendência de Edifícios e Parques, do S2rviçc. de Administração e da Biblioteca, competência para aplicar até a pena de suspensão por
15 dias;
XI tre.balhOs .

velar pela disciplina e manutenção do silêncio nos recintos de

Art. 77. Aos Chefes do Serviço Médico e da SupE!rintendência de Edifícios e Parques compete ainda admitir e dispensar, na forma da legidaçã.o, pessoal mensalista e diarista.
Art. 78. Ao Chef e da Biblioteca compete ainda aplicar as dotações destinadas à aquisição de obras e publicações, revistas e jornais científicos, observadas as disposições legais.
Art. 79. Ao Chefe do Serviço Escolar compete ainda:
I admitir e dispensar, na forma ·da legislação, pessoal -mensalista e
diarista;
II - despachar requerimentos de matrículas, transferências, inscrições em.
exames parciais e finais e outros referentes à via escolar;
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UI - 8.ssinar atestados para fins escolares e guias de recolhimento de
taxas escolares;
IV -

assinar cartões de matrícula dos alunos;

V -

fiscalizar os assentamentos escolares;

VI -

·visar todo o noticiário de inte:rêsse para as Escolas e Cursos;

VII - tomar as providências necessárias à realização de comemorações
nacionais ou escclares nas Escolas ou Cursos.
I

Art. 80. Ao Chefe dO Serviço de Desportos compete ainda elaborar as instruções reguladoras das atividades de educação fístca e despor·
tivas, submetendo-as, por intermédio do Reitor da U. R., à aprovação do Diretor Geral do C.N.E.P.A.
Art. 81.

Aos Secretários incurpbe:

I atender às pessoas que desejarem comunicar-se coin o respectivo
Diretor ou Chefe, encaminhando-as ou dando a êste conhecimento do assunto
a tratar;
II -

representar o Diretor ou Chefe quando para isto fôr designado;

III -

redigir a correspondência pessoal do Diretor ou Chefe.

Art. 82. Aos demais servidores, sem funções especificada::: neste Regi~
menta, incumbe executar os trabalhos que· lhes forem determinados pelos seus
:SUperiores imediatos.
~'ITULO

V

Da lotação
Art. 83.

O C. N. E. P. A. terá a lotação aprovada em decreto.

Parágrafo umco. Além dos funcionários constantes da lotdção, o C. N,
E. P. A. poderá ter pessoal extranumerário.

TITULO VI

Do Horário
Art. 84. O horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor Geral,
respeitado o número de horas sem<mais ou mensais estabelecido para o Serviço
Público Civil.
Art. 85. O Diretor Geral, o Reitor da U.R., os Diretores do S.N.P.A.
e do·s Institutos não ficam sujeitos a ponto, devendo, p'orém, ob!iervar o ho~
rário fixado.

TITULO VII
Das Substituições
Art. 86. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:
I - o Diretor Geral pelo Reitor ou pelo Diretor do S.N.P.A., de sua
indicação, designado pelo Ministro de Estado;
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I I - o Reitor, o Diretor do S.N.P.A., os Chefes do S.Méd., da S.E.P.
e do S, A., por um Diretor ou Chefe, de sua indicação, designado pelo Diretor Geral;
III - os Diretores dos Institutos por um dos Chefes de sua indicação,
designad? pelo Diretor ~eral;
IV - os Chefes das Estações Experimentais dos Institutos e da Biblioteca, por servidores de súa indicação, designados pelo Diretor Geral;
V - os demais Chefes por servidores, de sua indicaç;ão, designados pelo
respectivo Diretor.
·
Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores previamente designados paraas substituições de que trata êste artigo,

TiTULO VIII
Disposições gerais
Art. 87. Mediante "Instruções de Serviço" do respectivo Chefe, as Seções poderão desdobrar-se em turmas.
Art. 88. Nenhum servidor poderá fazer publicações em outros órgãos
que não os oficiais do C.N.E.P.A., fazer conferências ou dar entrevistas
sôbre assuntos que se rela.cionem com a organização e as atividades do Centro,
sem autorização escrita do Diretor Geral.
Art. 89. Às Turmas de Administração compete promover as medidas
pi-eliniinares necessárias· à administração de pessoal, material, orçamento c
comunicações indicadas. pelo Serviço de Administração do C. N. E. P, A.
Art. 90. O C. N. E. P. A. publicará uma revista par-a divulgação dos
trabalhos técnicos e científicos, de relatórios das .atividades anuais de seus diferentes órgãos e noticiário de interêsse para o Centro.
Pa1ágrafo único. Poderão 'também ser publicados monografias e obras.
didáticas julgadas de utilidadé par~ o progresso do ensino e das pesquisas
agrOnômicas do país, bem como boletins especializados.
Art. 91. Será permitida a prática de exercícios de edudcão física e
desportos aos funcionários e extranumerários, inclusive professor~s, operários
e trabalhadores e respectivas famílias, de acôrdo com as normas e horários
que forem aprovados pelo Diretor Gers.l.
Art. 92. O território nacional será dividido, para efeito de experimentação agrícola, em regiões naturais.
Parágrafo único. Os diversos órgãos do C. N. E. P. A. promoverão os
necessários estudos para delimitação dessas regiões, tendo em consideração, especialmente, as condições agrogeológicas e climáticas.
Art. 93. As instalações do C. N. E. P. A. poderão ser utilizadas pelar:.
demais repartições do Ministério da Agricultura, sediadas nas proximidades
d? Centro, observadas as instruções que o Ministro de Estado ba1xar sôbre
o assunto.
Art. 94. As repartiçõe's e serviços do Ministério da Agricultura sediados
na área do C. N. E. P. A. funcionarão em perfeita a1·ticulação, -:lervindo indistintamente aos interêsses da pesquisa e do ensino.
Art. 95. À medida que forem sendo instalados os servicos na área territorial do C. N. E. P. A. serão determinados, pelo. Ministro le Estado, quais
os ocupantes· de cargo e função que nela deverão residir obrigatàriamente.
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!01

'.Relação dos estrrDolecimentos ex:perimentais do Serviço Nacfonal de
-Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas
Agro:1ômicas (C.N.E.P_.A.)
Estação Experiment,al de Solimões (Amazonas)
Subestação Experimental de Pôrto Velho (Arnazonas)
Est8.ção Experimental de Belém (Pará)
Subesta~ão e::.:pe!'imental de Cametá (Pará)
Pôsto de Análises de Vinho em Belém (Pará)
Subest8ção Experimental ·de Turiaçu (Maranh~o)
Subestação Experimental em .Barbalha (Ceará)
Estação EY:perimental em Seridó _(R. Grande do Norte)
Estação Experimental em Alagoinha (Pan1Íba)
L8.boratório de Fibras em João Pessoa (Paraíba)
Estação Expçrimental em Curado (Pernambuco)
Estação Experimental em Surubim (Pernambuco)
Estação Experimental em Itapirema (Pernambuco)
Estação Experimental de Frio em Recife (Pernambuco)
Pôsto de Análises de Vinho em Reci.fe (Pernambuco)
Estação Exp~ri.mental de União (Alagoas)
Estação Experimental de Quissamu (Sergipé)
·subestação Experimental de Aracaju (Sergipe)
Estação E,.:perimental de São Gonçalo dos Campos (Bahia)
Pôsto de Análises de Vinho em Salvador (Bahia:f
Subeste>são de Enologia em Leopoldina (Espírito Santo)
Pôsto de Análises de Vinho em Vitória .(Espíritq Santo)
Estação Experimental de Campos (Rio de Janeiro)
Pôsto cie AnáliseS de Vinho em Nova Iguaçu (Rio de Janeiro)
Estação Experimental en Deodoro (Distrito Federal)
EStação Expe:dmental de Botucatu (São PaulO')
Est3ção Experimental de São .Simão (São Paulo)
Estação Experimental de Ipanema (São Psulo)
Estação de .Enologia em Jundiaí (São Paulo)
Subestaçào de Enologia em Ampa:rO" (São Paulo)
Subestação de Enologia em São Roque (São Paulo)
Pôsto de Aná!ises de Vinho em São Paulo (São Paulo)
Pôsto de Análises de Vinho em Santos (São Paulo),
Estação Experimental de Curitiba (Pai.-aná)
Estação Experimental de Ponta Grossa (Paraná)
Subest:;o_ç5o de Enologia em Campo Largo (Paraná)
Pôsto de Análises de Vinho em Curitiba (Paraná)
Estação Experimental do Rio Caçador (Santa Catarina)
Subestação de Enologia em Perdizes (Santa CRtarina)
Subestação de Enologia em Umssanga (Santa Catarina)
Pôsto de Análises ele Vinho em Joinville (Santa Catarina)
Estação Experimental de Passo Fundo (Rio Grande do Sul)
Estação Experimental de Pelotas (Rio Grande 'do Sul)
Estação de Enologia em Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul)
Subestação de Enologia em Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul)
Subestação de Enologia em Caxias (Rio Grande do Snl)
Subosta-;:ão de Enologia em Jaguari (Rio Grande do Sul)
S'ubestação de Enologia em José Bonifácio (Rio Grande do Sul)
Pêsto de Análises d8 Vinho ern Rio Grande (Rio Grande do Sul)
Pôsto de Análises -de Vinho em Marcelino Ramos (Rio Grande do Sul)
Estação Experimental de Sete Lagoas (Minas Gerais)
Estação E::.."-perimental de Coronel Pacheco (Minas Gerais)
Estação Experimental de Patos (Minas Gerais)
Subestação Experimental de Lavras (Minas Gerais)
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Subestação Experimental de Machado (Minás Gerais)
Subestaç~o Experimental de Pomba (Minas Gerais)
Estação âe Enologia /em Parreiras (Tviinas Gerais)
Subestação de· Enologia em Baependi .. (l\/fi~as Gerais)
Subestação de Enologia em Andradas (Minas Gerais)
Pôsto de Análises de Vinho em Belo Horizonte (Minas Gerais)
Subestação de Enologia em Santa Luzia- (Goiaz)
Subestação Experimental de Análises (Goiaz)
Estacão Experimental de Rondônia (Mato Grosso)
Sube~st::lção Experimental de Rio Branco (Acre)

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944. -

DECRETO N. 0 16.788 -

DE

11

Apolonio Sa1l0s.,

DE OUTUBRO DE

1944

Concede à Sociedade de Matérias Primas Seita Limitada autorização para
funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, 9e acô1·do com o
que prescreve o Decreto-lei n.0 2. 784, de 20 de novembro de 1940
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a SOciedade de
Matédas Primas Seita Limitada, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro,
decreta:
Artigo único. É ·~oncedida à Sociedade de Tv!atéiias Primas Seita Limitada autorização para funcionar como emprêsa de navegação d"e cabotagem~
de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2, 784, de 20 de novembro
de 1940, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente ,as leis
e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização·.
·
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.
fiJexandre l!'l!arcondes Filho.

DECRETO N.O 16.789 -

DE

11

DE

OUTUBRO

DE

1944

Suprime função na Tabela Numérica Oidlnária de Extranumerário-mensalista
da Divisão de Caça e Pesca do Ministério da Agricultwa
O Presidente da República, usando da atribuição que lhé confere o ar
tigo. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fi<;:a suprimida '!-!ma função de praticante de escritório, referência VI, na parte da Estação Experimental de Caça e Pesca em Pirassununga, da Tabela Numéric8. Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Divisão de Caça e Pesca, do Departamento Nacional da Produção Animal, de
Minü:tério da Agricultura.
Art.

2.0

Êste ·Decieto entrará em vigor na data çle sua publicação.

Rio de Janeiro, Ü de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República,

GETULIO VARGAS.
Apolonio Salles ..
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DECRETO N .. 0 16. 790 -

DE

103

EXECUTIVO

11

DE

OUTUBRO

DE

1944

0

Renova o Decreto n. 9}74, de 10 de .abril de 1942
O Presidente' da República, usando da atribuição que !he confere o ar~
tigo 74, letra a, da ConstitUição e nos têrmos do Decretq~lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica renovada a autoriz-ação conf~dda ao cidadão brasileiro
.Francisco j(avier de Andrade pelo Decreto número nove mil duzentos e setenta e quatro (9. 274) ,. de vinte (20) de abril de mil novecentos e quarenta e dois ( 1942), para pesquisar minério de manganês em terrenos da fa-zenda do Pei:xcto, no distrito de S3o Tiago, município d.e Bom Sucesso,
no Estzdo de Mins.s Gerais, numa área de cem hectares (100hz,.), delimitada
por um pol'ígono que tem um vé;::t-ice na margem direita do Rio do Peixe,
à distância de duzentos metros (200m), no rumo magnético, cinco graus sudeste (5. 0 SE) da barra do córrego do Amc:-rgoso no Rio do Peixe, os lados,
a p.'õlrtir dêsse vértice, têm os seguintes comprin:.entos e rumos magnéticos;
trezentos e setenta .metros (370m), sessenta graus nordeste ( 60° NE); qua·
trocentos e trinta metros (430m), oitenta e quatro graus norde.s'te (84° NE);
quinh0ntos metros ( 50Dm), nove graus noroeste ( 9° NW); qus. trccentos metros
(400::n), seteP.ta e um graus nordeste (71° NE); seiscentos e setenta metros
(670m), cinqüenta e dois graus sudes-te (52° SE); até o Rio do Peixe e depois
Cescendo pela mz.rg8m di;:eita dêste rio até o ponto de partida.
A1·t. 2.0 Est? ~titoriz~ç~o é outorgeda nos têrmos estabelecidos no Código
C,.; Minas.

Art. 3.0 O título da autoriz3ção de pesquisa que será uma via :>mtêntica
cl.b;te decreto, pagará a, taxr.· de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) e será tn:mscrito no livro pi"Óprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério .dz, Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições· em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de outubrO de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
d.s R<;!pÚblica.

GETULIO VARGAS.

Apolotzio Salles,

DECRETO N. 0 16.791 -

DE

11

DE

OUTUBRO DE 1944

Reíwva. o Decreto n. 0 8. 978 de 11 de março de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro dé 1940 (Código .de Minas), decreta:

Art. 1.° Fie<:! renovada a autorização concedida ao cidadão brs:.sileiro
Francisco de Sales e Silva pelo Decreto número oito mil novecentos e se~
tentg e oito (8. 978) de 'onze (11) de ma:rço de mil novecentos e quarents
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e dois ( 1942), par~ pesquisar minérios de manganês, ferro e associados m:.
Fazenda do Gonçalinho, distrito de . Cassiterita, município de São João dei
Rei do Estado de Minas Gerais, numa área de setenta e dois hectares e
oitenta e oito ates (72.88 ha), delimitG.•da por um R,entágono irregular tendo
1:lm dos vértices situad9' à distância de dezesseis metros (16m), rumo setentd
e sete graus trinta minutos nordeste (77° 30' NE) da confluência do córrego do Açude con'-i o rio do Peixe e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos: mil e vinte e cinco metros (1.025m) norte
(N); Q'..iinhentos metros· (SOOm), leste· (E); setecentos e oitenta e cinco
metros (785 m), vinte e sete graus trinta minutos sudeste (27° 30' SE);
trezentos e setenta e cinco metros (375m), trinta graus sudoeste (30' SW);
seiscentos e oitenta metros (680m), oeste (VV).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có·
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquiso.• que será uma via autê'ntica
dêr;te der:reto, ps.•gará a taxa de setecentos e trinta cruzeiros (Cr$ 730,00),
e será transcrito no livro prÓprio da Divisão do Fcm:omto da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revog~m-se·

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
díl Repúb!ica-.
GETULIO VARGAS,

Apclofiio Salles.

DECRETO N,0 l6. 792 -

DE 11 DE OUTUBRO DE

1944

Concede a.utoTi;çação para funcionar, como empxêta dD ene;:ji3. elétrica, à
firma Mon:ira & Companhia

O Presidente da República, usando da atdbuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da'" Constituiç~o, e tendo em vista o disposto no Decretolei n. 0 938, de 8 de dezembro de 1938, e o que requereu a firma l\1oreira
& Companhia, decreta:
Art. 1.0 É concedida à urma 1\-ípreira & ·Companhia, com sede na
cidElde de Alto RiO .DOce, E2.bdo de Minas Gemis, s. autodzat)_o para funcionar de que trata o Decreto-lei n. 0 938, de 3 de de;.~Elmbw de 1938, ficando
a mesma obrig:õJda, para os seus objetivos, ~ satisfazer int9gra!mente as -exigências do Código de Ãg'uas (Decreto n.0 24.643, de 10 de juU1o de 1934)
leis subseqüentes c seus regulamentos, sob pena de revcgação do presente
ato.
·
Art. 2.0 Êste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dispo~ições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.793 -

DE

11

DE

OUTUBRO

DE

1944

Autoriza a Emprêsa de Terras e Minérios Lida. a lavrar jazida de minérios
de ferro no município de San..'·a:w de Parnaíba, do Estado de São Paulo
O Presidente da RePública, usando da atriOuição que lhe confere o artigo 74, 1etra a, da Constituição e nos tê-rmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Iv'iinas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizz.da a Emprêsa de Terras e 1\J.Iinérios Ltda. a
lavra-r jazida de minérios de ferro em terrenos situados no imóvel Mimi no
distrito de Pirapora do Bom Jesus do município de Sa•ntana de Parnaíba:.
do Estado de São Paulo, numa área de dezesseis hectares trints: e seis ares
e setenta e seis centimes (16.3676 ha), definida por um polígono que tem
o primeiro vértice situado à distância de seiscentos metros (600 m) com
orientação. magnética sessent.s.• e sei~ graus quarenta e cinco minutos sudeste
(66° 45' SE) do centro da ponte sôbre o córrego da Barrin,ha, n2- estrada
de Araçariguama e cujos lados a partir dêsse vértice, t&m os seguintes comprimentos e orientações magnéticQ!s: trezentos e setenta e quatro metros
e vinte e sete centímetros (374,27 m), vinte e seis graus e um minuto sudeste
(26° 01' SE); cento e noventa e nove metros e sessenta centímetros (199.60m),
vinte e três graus dezessete minutos sudoeste (23° 17' SW); trezentos e quarenta e nove metros e cinqüenta centímetros (349.50m), setenta e oito graus
trinta e SElie minutos noroeste (78° 37' NW); duzentos e setenta e quatro
metros e cinqüenta centímetros (274.50m), três gn:ms vinte nove minutos
nordeste (3° 29' NE); cento e sessenta e nove metros e oitenta centímetros
(169. SOm), doze graus cinqüenta e cito minutos riordcste ( 12° 58' NE);
duzentos e um metros e sessenta centímetros (201. 60m}:. oitenta e oito
graus quatro minutos nmdeste (88° 04' NE). Esta• autorização é outorgada
mediante Q!il condições collstantes do parágra-fo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de cutr.s.os
constantes do mezn1o Código, não expressanumte mencionada-s nêste Código.

Art. 2.0 O conce~sionário da atüorizr...ção fica obrig.sdo a recoiher aos
caíres p:':tbli.ccs, na forrL:.a dn lei os tributos que forem devidos à União,
ao Estado e 0-o lVI unicípio, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qu&lquer das
obrigc:.•çÕes que lhe incumbem, a autorização dl'l lavra será declarada caduca
ou nula, m.· forma dos arts. 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas est~o sujeitas as servidões de sólo
e sub-só!o po.ra os fins da lavra, na form2- dos orts. 39 e 40 do Código
'de Minas.
Art. 5.0 O concessioná1·io da s•u"torização será Hsca1izad0 pelo Departamento NadoP.a.! da Produção Io,1iner2.l e gozará dos Íavores di>:crimin~dos
no art. 71 do mesmo Código:
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título éste decreto, que será
transcrito no livro próp::-io ds· Divisão de Fomento da Produçáo Mineral do
Ministério da Agricultura, após o paga•mento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00) .
Art. 7.0 Revogam-se as' disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944, · 123.0 da Independência e 56.0
da Repúblic.s.·.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N, 0 16.794 -

DE

11

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Ferreira Lopes a lavrar jazida de caulim
. e associados no município de fllogi das Cruzes, do· Estado de São PaUlo
O Presidente da República, U3ando Ca atribuição que lhe confere o ar
tigo 74, letra a, da Constituição ~ nos têrmos do Decreto~ lei n.O-, 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado c cidadão b1·asileiro Benedito Ferreira Lopes a
lavrar jazida de caulim e associados em terrenos situados no luga-r denomi-

nado Beritiba-Açu,_ no município de Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo,
numa área de quarenta hectares ( 40 ha), definida por um retângulo que
tem um vértice situado à <;Estância de quatrocentos e setenta' e cinco metros (475 m), com orientação quarenta graus nordeste (40° NE) do quilô
metro vinte e quatro (km 24) d~ estrada. de rodagem 11ogi das Cruzes -Beritiba-.(\çu, e cujos lados divergentes dêsse vértice têm os seg1,.Iintes coniprimento:'.l e orientações: citoccntos metros (300m), quarenta e cinco graus
sudoeste ( 45°- SViT); quinhentos metro:;; (500m), quarenta e cinco graus
i-toroeste ( 45° N\V), Esta: .::. utorização é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alineas, além das _seguintes e de outras constsmtes do.
mesmo Código, não expressa:mente mencionadas nêste decreto,

Art. 2. 0 0·,'- concessionário da autorização fica obrigOOo a recolher aa&
cofres 'públicos, na forma da lai os tributos que forem devidos à Uníão, ao
Eet<:..do e ao Município, em cUmprimento do disposto no art, ~8 do Código
de Min:1s.
Art. 3.0 Se o concessionário d~ autorização não cumprir qua-lquer das
obrigaçõeS que lhe incumbem, a autorização de lavra será declare:da caduca·
ou nula, na forma dos a~ts. 37 e 38 do Código de Mina:>,
Art. 4. 0 As _propriedades vizinhas estão ·sujeitas às servidões de solo esubsclo para os fins da lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
A1·t. 5.0 O 'concessionário da autorizs-r;ão será fiscalizado pelo Departa~
menta N;;ocional da Produção Mineral e gozará dos favorE<:> discriminados no
art. 71 do mes::.no Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
no livro próprio dé:! Divisão de Fomento da Produção Mineral do
!viinistério da Agricultura, 8.pÓs o pagamento da tÕ!xa · de ~oitocentos cruzci;-cs (Cr$ 800,00).
tr~mcrito

Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944-, 123. 0 da Independência e 56.w.
ds República..

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.795 -

DE

107

EXECUTIVO

11 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Otacílio de Almeida e Albuquerque a pesquisat
quartzo, mica e associados no. município de Ttajano de Aforais, no Estado do Rio de ]aneito.
O Presid8nte ds.· República usando da atribuição que lhe confere o o:Jrtigo 74, letra a, da Constituição €Í nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); dec•eta:

Art. 1.° Fie& autorizado o cidz.dão brasileiro Otacílio de Almeida e Albuquerque a pesquisar quartzo, mica e associados, numa área de vinte e oito
hectares (28 ha), encravada no imóvel Sítio Buracada, no distrito de Pente
cla Grama, município de Tmjan() de Morais, no Esta:do do Rio de Janeiro,
e delimitada por um. retânguÍo que- tem um vértice a cento e cinqüenta metros
(150m) e rumo cinqüenta e cinco graus sudoeste (55° SW) do canto sul
(S) da s&de do Sítio Buracada, e os lados que convergem no- vértice considemdo têm, a partir -dêle: qua-trocentos metros ( 400m), oitenta graus sudeste
(80° SE); setecentos metrOs (700m), dez graus nordeste (10° NE),
Art. 2. 0 Est:1 autorizilção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código.
de Min<:t'S.
Art. 3. 0 O título da autorização de· pesquisa que será ums.• via autêntic&
dêste decret~, pagará a taxa de trezentos cruzeiros· (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro p;Óprio da Divisão d.e Fomento da Produção Minewl do Ministério da Ag:ricultura,
Art. 4.0 RevogB.<m-se as dispo.sições em contrário.
Rio de Janeiro,
da Repúblic.,.

li

de outubro de 1944, 123.0 da Indep~mdência e 56.0
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DEC~ETO

N. 0

16.796 -

DE

11 DE OUTUBRO DE

1944

Au.tori.<m o cidadão b~asileito Francisco Manuel Pinto Vergueiro a pesquisar
argila, caulim e associados no município de Guaruihos, do Estado de São
Paulo.
O Presidente d:::- RePública usando da atribuição que lhe confere o Ell"tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão braSileiro Francisco Manuel Pinto Vergueiro a pesquisar argila, caulim e S"ssociZJdos numa área- de setenta e três
hectares, vinte e oito ares e setenta e seis centiares ( 73,2876 h&), situadD
no luga-r denominado Bairro Picanço, distrito e município de Guarulhos do
Estt:!do de São Paulo, área es~a delimitada por um polígono irregular, que tem
um vértice na ponte da estrada Guarulhos-Cabuçu sôbre o córrego Picanço
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e cujos lados, a ps.,rtir dêsse vértice, 'têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos e setent~ metros (570m), dezessete graus e trinta
minutos nordeste (17° 30' NE); duzentos e setenta e quatro metros (274m),
sessenta e quatro graus e trinta minutos nordeste (64° 30' NE); quatrocentos
e seis' metros (406m), oitenta e quatro gr<>.'US sudeste (84° SE); novecentos
e noventa metros (990m), três graus e trinta minutos sudeste (3° 30' SE);
quinhentos é oitenta metros (580m), oitent~ e nove graus e trinta minutos
sudoeste ( 89° 30' 8\V)_; quatrocentos e oitenta e três metrOS ( 483m), trinta
e sete gmus e trinta minutos noroeste (37° 30' NW).
Art. 2. 0 Esta smtorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorizS~ção ele pesquisa, que será uma via autêntica
déste decreto, ·pagará a taxa de setecentos e qus•renta cruzeiros (Cr$ 740,00)
e se1·á transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 . Revog<:.. m-se as disposições em contrário.
-Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944·, 123.0 da Independência e. 56.0
da Repúblic,::,..
GETUL.IO VARGAS.

ApoiOnio Salles.

DECRETO N. 0 16.797 -

DE

11 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João qos Santos Abreu a pesquisar diamante e
associados, no município de Diamantina, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da R8pública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
,?rt. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Jo.ão dos Ssmtos Abreu a
pesquisar diamante e associados numa áref.l de quarenta e dois hectares e
trint" ares (42.30 ha) situada no lugar denominado Tropinha, distrito de
Dato::,s, município de Diamantina .do Estado de Minas Gerais, área essa delimit:lda por um pentágono irregular que tem um vértice a novecentos e vinte
e cinco metros ( 925m) no rumo magnético treze grs-us nordeste ( 13° NE);
da confldmcia do córrego Tabatinga no ribeirão de Datas e cujos lados, a
partir dósse vértice, t&m os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e ncvent3 e cinco metros (295m) sessenta graus quc.•renta e cinco minutos ncroer,t~ (.60° 45' NW), novecentos e trintl.ll metros (930m) vinte e
dois g!·sus trinta minutos nordeste (22° 30' NE), quatrocentos e seesenta e
cinco metros (465m) sessenta e sete graus nordeste (67° NE), cento e oitenta e cinco metros (185m) sessenta e dois graus trinta minutos sudeste
( 62°- 30' SE), mil e trezentos metros ( 1. 300m) trinta e dois grr.<Us sudoeste
(32° SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorg<:~da nos têrmos estabelecidos no Cód:!go de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntic:;..
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos· e trinta cruzeiros (Cr$ 430,00)
e será transcrito no livro próprio d's. Divisão de Fomento da Prod.ução Mineral do 'Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de· outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

DECRETO N. 0 16.798 -

DE

11

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Marqnes de Paula a pesquisar mica e
associados no município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da a'tribuição que lhe confere o artigo 74, letm a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta: I
Art. , 1.° Fica G.<Utorizado o cidadão brasileiro Antônio Marques de Paula a
pesquisar mica e associados numa área de oitentá. e um hectares, oitenta ares
e noventa e um centiares (81. 8091 ha), situada no local denomin8ldo Palmeira, no distrito de Penha do Norte, município de Conselheiro Pena do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um pars.•lelogramo que tem um vértice a trezentos e quinze metros (315m) no rumo magnético quarenta graus
·noroeste (40° NW) da confluência dos córregos Palmeirinha e Palmeira,
e os lados que convergem no vértice considerado, têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e cinqüenta metros
(850m), vinte ·e dois graus quarenta e cinco minutos sudoeste (22° 45' SW),
mil metros (l.OOOm) oitents• e três grauS noroeste (83° NW).
Art. 2.0 EstS! autorização éu outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa:, que será uma via autêntica
dêste decreto, p&gará a taxa de oitocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 820,00) e
s~·~á tran;crito no livro, próprio d~ Divisão de Fomento da Produção Mineral
de Ministério da Agricultura.
Art.

4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da

Repúblic~.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,
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DECRETO N. 0 16. 7~9 -

DE

12

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Ribeiro de Carvalho a pesquisar cassiterita e etssociados, no município de Sâo João del Rei, no EstadO de
Minas Gerais

O Presidente da República, usando da· atribuição que lhe confere o artigc

74, letra ,a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0
janeiro de 1940 (Código de Minas) :

f. 985,

de 29 de

Decreta:
Art. 1.0 -,Fica autorizado o cidadão ,brasileirO Francisco Ribeiro de
Carvalho a pesquisar cassiterita e associados. numa área de oitenta e cinco
hectares (85 h<>), situada no lugar denominado Volta Grande, distrito de Nazareno, ·município de São João del Rei, no Estado de Minas Gerais, área
essa delimitada por, um quadrilátero que tem um vértice a mil oitocentos e
setenta met:ros (1.870 m), no rumo dois graus trinta minutos nordeste (2°
30' NE). do marco quilométrico cento e sessenta e três mais novecentos metros
(km 163+900 m), da estação de Nazaré da Rêde Mineira de Viação e cujos
lados, a partir dêsse vértice, tem os seguintes comprimentos e rumos : mil e
quinhentos met•os ( 1. 500 m), oitenta e nove graus sudoeste (89° SW);
setecentos metros (700 m), sul (S); mil metros (1.000 m), leste (E); novecentos e cinqüenta metros (950 m), trinta e quatro graus nordeste (34° NE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de M:inas.
Art. 3.0 O título da autorização d~ pesquisa que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
850,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

-

Revogam-se as disposiçÕes em contd.rio.

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d;..
República,
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16. 800 -

DE 12 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Fala.helln a pesquisar calcáreo, mármore,
acres e minéric de manganês e associados no mtmicípio de Congonhas do
Campo do Estado de Nlinas Gerais
.
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere c artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) :
Decreta:
Art. 1. 0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Falabella a pesquisar calcáreo, mármore, acres e minério de manganês e associados numa
área de trinta hectares (30 ha), si-:.uada no imóvel denominado Sítio Pau-
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l'sta, distrito e município de CongÇ>nhas do Campo do Estado de Minas Gerais

e delimitadas por um retângulo tendo um vértice a cento e trinta metros
( 130 m) rtimo oitenta e seis graus sudeste ( 36° SE) magnético da confluência'
dos córregos Sêco e Paulista e os lados, que partem dêsse vértice corn s.eiscentos metros (600 m) e rumo oitenta e dois graus noroeste (82° NW) magnético, quinhentos metros (500 .m) e rumo oito graus nordeste (8° NE)
magnético.
Art. 2. 0 Esta autori:.;:ação- é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.o - O título da autorização de J?8Squisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$. 300,00) e será
transcrito no livro próprio- da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

-

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da IndependêrÍcia e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16.801 -

DE 12 DE OUTUBRO DE 1944

Autariza o cidadão brasileiro Antônio Fdahella a pesquisar talco e associados
no município de Congonhas do Campo do Est«do ds Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de .:;:g de
janeiro de 1940 (Código de Minas) :
Decreta:
Art. 1.0 - Fica. autorizado o cidadão brasileiro Antônio Falabella a pesqUisar talco e 8.ssocbdos numa área de dezenove hectares e vinte ares· ( 19,20
ha), situada na Fazenda do Braga, distrito e município de Congonhas do Campo
do Estado de I"l.l:inas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vértice
a duzentos e sessenta metros (260 m) rumo oitenta graus sudoeste (80° SW)
magnético, da foz do córrego do Novato, afluente do ribeirão do Pire~ e o~
lados, q:ue partem dês~e vértice, com seiscentos metros (600 m) e rumo
oitenta graus sudoeste (80° SW), trezentos e vinte metros (320 m) e rumo
dez graus noroeste ( 10° NW) magnéticos.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 -·O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros· (Cr$ 300,00) e Berá
tnmscrito no livro própr;o da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

-

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Sales.

112

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

, DECRETO N. 0 16.802

-DE

12

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza a Empr:êsa de Mineraçiio hmãcs Pecdcacco a pesquisar feldspato e
associados no município de São Paulo do Estado de São Paulo
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, l.2.tra a, da Constituição e nos tênnos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de :0:9 de
janeiro de 1940 ( Códic;C de Min2s) :

Decreta

;I

Art. 1.0 -

Fica

autodz:::~da

a Emprêsa de Tviineração Irmãos Peccicacco a

pcsquis2r feldspato e Hssociados n.uma área de três hectares qUarenta e três
área e seis centiares (3 .4306 ha), situ0da no imóvel denominz.do Sltio-Botuquara, distrito de Perus, no município d.; São Paulo, do stado de São Paulo,
e delimitada !Jnr um trspézio que tem um vértice a trezentos metros (300m),
rumo :sessenta graus noroeste (60° NW) magnético, da confluência dos córregos Cachoeira e Pellmeiras e cujos l2.dos.' a partir dêsse vértice,. têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos : duzentos e cinqüenta metros
(250m), ser;senta g:mus noroeste (6.0° NW); setenta e quatro metros e quarenta e cinco centímetros (74·,45 m). trinta gnms nordeste (30° NE); duzentos e setenta e nove metros e setení:a. e cinco c,;:ontíme'!:ros (279,75 m), oitenta
e seis sraus qUarenta minutos mdeste ( 86 40' SE); duzentos metros ( 200 m),
trinb. graus sudoe<:h~ (30° SW),

Art. 2. 0

Esi:a aut.orização é outorg-ada nos têrmos estabdeddos no

-

Código de Minas,
Art. 3.'' - O título da autorização de pesquisa, que será uma via autÇntica dêste Decrete, pagará a ta":::! de trezentos cruzeiros (CrS 300.J0) e serà
transcrito no livro próprio da Divüão de FomE!nto da Produção rA:i.neral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.o' -

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de

ou~ubro

de 1944, 123. 0 da Indepenc1ênci9. e 56.0 da

República.
GETÚLIO

VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N, 0 16. 803 -

DE 12 DE OUTUBRO DE 1944

Auto:ri.za o cidadão brasileiro Brenno de Mattos a pesquisar ocn:s e associadoS
no município de Taubaté do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e Dos térmos do Decreto-lei n. 0 1, 985, de 29 cie
janeiro de 1940 (Código de Minas) :
Decreta :
·Art. 1.0 - Fica autorizado c .cidadão brasileiro Brenno de Mattos a pes~
quisar veres e associados numa área de quatro hectares (4 ha), situada no
Baírr"o da Independência, distrito e município de Taubaté do Estado de São
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Paulo e delimitada por um quadrado de duzentos metros (200 m) de lado
tendo um vértice a cem metros (100 m), r~mci oeste (W) magnético do ponto
em que a rod-ovia Taub'?.té-Caçapava at;:avessa o córrego Ponte Alta e os lados
que partem dêsse vértice com ru~os sul (S) e leste (E) magnéticos.
A:tt. 2.0 Esta autorizacão é outorg::cda nos têrmos esta.belecidos no
Código_ de Minas.
~
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxá de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e sera
transcrito no livrà próprio da Divisão de Fomento da Produção !vfineral do
Ministério da Agricultura,
Art. 4/' -

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

ApoloiUo Sales.

DECRETO N. 0 16.804 -

DE 12 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro j11.foisés Lupion de Ttoya a pesquisar minério·
de ferro no município de Castro, do ~stado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lh8 confere o artigo
?4, letra a, .da Constituição e nos têrmcs do Dec:reto-lei n.O 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) :
Decreta:
Art. 1. 0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Moisés- Lupion de Troya
a pesquisar mínério de ferro, numa área de centq e vinte e oito hectares
( 128 ha) situada no imóvel denominado Fazenda Otávio Novaes, distrito e
município de Castro do Estado do Paraná e delimitada por um retângulo tendo
um vértice a mil e trinta metros ( 1. 030 m) ;:umo vinte- e quatro graus sudeste
(24° SE) magnético, do quilôn1etro duzentos 5- sete (km 207) da linha férrea
Curitiba-Itararé da Rêde Viação Paraná-Santa Catarina, e os lados que partem
dêsse vértice, com mil e seiscentos metros ( 1. 600 m) e rumo trinta graus nordeste (30° NE) magnético, oitocentos metros (800 rí'l) e rumo sessenta graus
sudeste (60° SE) magnético.
Art. 2Y Esta nu.todzação é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.

Art. 3.0 - O titulo da e.utoriz2ção de pesquisa, que será uma via aut~n
tica dêste decreto, pagará a taxa de mil duzentos e oitenta cruzeiros (Cr$
1. 280,00) e ~erá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomení:o da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

-

Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1944, ,123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÓLIO

VARGAS.

Apolonio Sales.
Col. de Leis
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DECRETO N.0 16.805- DE 12 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Martins Prado a Pesquisar minério de ow:o
no município de Tire.dentes, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer~ o artigo
74, Iétra a, da Constituição e nos, têrmos do Pecreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) :
Decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizado o cid2dã6 brasileiro João Martins Prado a pes·quisar minério de ouro numa área de trezentos e setenta e cincv hectares
(375 ha) situada nos lugares Colônia do Marçal e Boqueirão, distrito e município de Tiradentes do Estado C.'e Minas Gerais, área .essa delimitada por
um retângulo que tem um vértice no centro da ponte _da rodovia de São J cão
del Rei a São Francisco sôbre o córrego Ma-da J cana ou Maquiné, e c_ujos
lados, divergentes dêsse vértice, têin os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos': dois mil e quinhentos metros (2. 500 m) setenta e cinco graus
sudeste (75° 'SE), mil e quinhentos metros (1.500 m) quinze graus nordeste
(15" NE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos r.o
Código de Minas,
Art. 3.0 O
tica dêste decreto,
(Cr$. 3. 750,00) e
Produção Mineral

Art. 4.0

-

título da autorização de pesquisa, que será uma via autênpagará a taxa de três mil seteceQtOs e cinqüenta cruzeiros
será trar1scrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
do Ministério da Agricultura.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro~ 12 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÓLIO VARGAS.

Apolor.io Sales.

DECRETO N.0 16.806- DE 12 DE OUTUBRO DE 1944

Aritoriza o cidadão brasileiro Durval da Cunha Regis à pesquisar quarf.·zo e
asscciados no município de Campo Fo•moso, _ no Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minàs) :
Decreta :
Art: 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Durval da Cunha Régis
a pesqulsar quartzo e associados, numa área de quarenta e cinco hectares
( 45 ha), situada na fazenda Ouricurí, no lugar denominado Baieta, distrito e
mUnicípio âe Campo Formoso, no Estado da Bahia, e delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a quatrocentos e quarenta metros
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(440 m). no rumo magnético vinte e um graus trinta minutos nordeste (21°

30' NE), do ponto de cruz8.mento do rio Baieta com o caminho Baieta-Ouricurí,
e os ladOs, a par'tir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: "duzentos € cinqüenta metros (250m), três graus, qu8.renta
minutOs nordeste (3° 40' NE); mil e duzentos metros (1.200 m), setenta e
nove graus, trinta e cinco minutos sudeste (79° 35' SE); quatrocentos e
noventa metros (490 m), dois graus, vinte e cinco minutos sudeste (2° 25'
SE); mil e trezent~s metros ( 1. 300 m), sessel)ta e nove graus, trinta minutos noroeste (69° 30' NW).

Art. 2.0 Esta autorizacão é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
~
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr.$
450,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
:à!Iiner':ll do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0 Rio de
República.

Revogam-se as disposições em contrário.

~aneiro,

12 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da

q-ETÚLIO VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 16. 807 -

DE 12 DE OUTUBRO DE 1944

..4uloriza os cidadãos brasileiros José Luis de Almeida Soares e Bruno de Mattos
a pesquisar dolomita e associados no município de Paraitinga do Estado
de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (CódiG,o dé Minas) :
Decreta:
Art . .1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros José Luiz de Almeida Soares e Bruno de Mattos a pesquisar dolomita e associados numa áreA.
de vinte e cinco hectares (25 ha), situada no lugar denominado Berta Grande,
distrito e município de São Luiz do Paraitinga do Estado de São Paulo, área
essa delimitada por um quadrado de quinhentos métros ( 500 m) de lado,
que tem um vértice a quatrocentos metros ( 400 m) no rumo magnético oeste
(W) da ponte da estrada São- Luiz do Paraitinga - Taubaté sôbre o córrego
Berta Grande e cujos lados divergentes dêsse vértice têm os rumos magnéticos
de setenta e dois graus noroeste (72° NW) e dezoito graus nordeste (18° NE),
respectivamente.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autoriza~ão de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos Cruzeiros (Cr$ 300,00) e será

1113
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transcrito no livro próprio da DiVisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agdcultura.

Art. 4.0

-

Revogam-se as disposições

8m

contrário.

Rio de Janeiro, 12 de outubro de. 1944, 123.0. da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO

VARGAS,

Apolonio Sales.

DECRE'1'0'N.0 16.808

--DE

12

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Antônio Brwn a pesquisar mica e associados
no município de Caratinga, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da a~ribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
jm:.eiro de 1940 (Código de Minas) :

Df!creta :
Art. 1.0 -

Fica autorizado o. cidadãp brasileiro José Antônio Brum a pes-

quisa!' mica e associados numa área ,de vinte hectares (20 ha), s,ituada na
fazenda Vargem Alegre, distrito e município ·de Caratinga do Estado de Minas
G0rais e delimitada por um retângulo ter;do um vértice a setecentos e sesw
senta metros '(760 m), rumo sessenta·~ sete graus noroeste (67° N\V) magné··
tico, da fóz do córrego do Perigoso, afluente do rio Caratinga e os lados que
partem dêsse vértice com quinhento:. metro:. (500 m) e rumo setenta e cinco
gn;ms sudoeste (75° SW) magnético, quatroCentos metros (400 m) e rumo
quinze graus noroeste ( 15° NlN)_ magnético.
Art. 2.0 _______, Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.

Art. 3.0 O título da autarização de pesquisa, que· será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e ser8.
tmnscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção IV.Iineral do
Iv!inistério da Agricultura .
Art: 4.0 -

Revogz.m-se as disposiçõzs em contrário.

Rio de ] aneiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da Ind0pendênda e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16. 809 -

DE 12 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro ]oão Bâso!a a pesquisar calcáreo, argila e associados no município de Capão Bonj.to, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando Cia atribuição que lhe confece o artigo
74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Códig~ de Minas) :
De;:reta :

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João B:~;isola a pesquisar
calcáreo, argila e associados numa área de quinhentos hectares (500 ha) situa-

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

117

da no distrito de Guapiara do município de Capão 'Bonito do Estado de São
Paulo e delimitada por um retângulo tendo um vértice a mil quinhentos e
vinte e cinco metros (1.525 m), rumo quatorze graus trinta minutos sudoeste
( 14° 30' SW), da fM do córrego Arr..aral, afluente do rio São José do Guapiara e os lados que partem dêsse vértice com três mil cento e vinte e cinco
metros (3.125 m) e rumo norte (N), mil e seiscentos metros (1.600 m) e
rumo leste (E).
Art. 2.0 ~ Esta autorização é outorgada nos t<ênnos estabelecidos no
Código de Minas.

Art. 3.0 ~ O thulo da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste decreto, pngará a taxa de cinCo mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
trans·:rito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
IVIinist6rio du Agricultura.
Art. 4. 0

-

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da Inelep:;ndência e 56.0 da
República.
GETÚLIO V ABGP.S.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 16.810-

DE

12 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão hrasildro Antônio Pinto de Abreu a pesqtlisar mica e associados no município de EugeflÓpohs, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, btra a, da Constituição e nos têr.mos do Decreto-íêi n.C 1. 985, de 29 de
jam:-íro de. 1940 (Código de lV'Hnas):
Decret~

:

Art. 1.0 - Fica autorizs.do o cidadão brasileiro Antônio Pinto de Abreu
a pesquisar mica e associados· numa área de vinte e quatro hectares (24 ha),
situada na Fazenda do Recreio, distrito e município de Eugenópolis do Estado de l\.1inas. Gerais e delimitada por um paralelogramo tendo um vértice
a _duzentos met:w·s (200 rn), rumo trinta e nove graus e trinta minutos noroeste (39° 306· NW) magnético da foz do córrego Manoel Pavão afluente do
ribeirão Recreio e os lados que pmtem dêsse vértice com seiscentos e dez
metros (610 m) e rumo trinta e seis graus e trinta minutos .nordeste (36° 30'
NE) magnético, quatrocentos mdros (400 m) e rumo sessenta e qJ.Iatro graus
e trinta minutos sudeste ( 64° 30' SE) magnético.

Art. 2. 0

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no

-

Código de Minas.

Art. 3.0 O tít~lo da autorização ele pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no liv:ro próprio da Divisão de Fomento ela Produção Ivfine1al do
Mir..isté;:io da Agricul}.ura,
Art. 4.0

-

Revogam-se aS disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1944, 123.0 da Independência ~ 56.a da

República.
GETÚLIO VARGAS.
Apolonío Sales.
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DECRETO N. 0 16.811 -

DE

12

DE OUTUBRO DE

1944

,Autoriza a cidadã brasileira lnah de Carvalho Nunes Coelho a pesquisar mica
e associados no município de Peçanha do Estado de Pdim1s Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigc>
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de·
janeiro de 1940 (Código· de Minas) :

Decreta:
Art. 1. 0

Fica autorizada a cidadã brasileira Inah de Carvalho Nunes

-

Coelho a pesqubar mica e associadoS numa área de quarenta e oito hectares
(48 ha), situada no lugar denominado 'Ribeirão das Escadinhas, distrito de
Coroaci, do município de Peçanha, do Estado de IIA:inas Gerais e delimitada
por um retângulo tendo uin vértice a trezentos metros (300 m) rumo setenta
{Çaus sudoeste (70° SW) magnético do canto extremo sul (S) da fachada
Oeste (\V) da casa de Efigcinio Soares Braga e os lados que partem dêssa,
vértice com oitocentos metros ( 800 m) e rumo dez graus noroeste ( 10° NVV)
magnético, seiscentos metros (600 m) e rumo oitenta gr2.us sudoeste csoo·
sv:n magnético.
Art. 2, 0 Esta autorização é outorgada nos h~rmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$.
480,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

-

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de outubrO de 1944, 123.0' da Independência e 56.0 daRepública.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N.0 16.812-

DE

12 DE OUTUBRO DE 1944

Autol'iza o cidadão bwsileiro Urias de Oliveira Braga a pesquisar mica e associados no município. de Peçanha, do EStado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) :
Decreta:
Art: 1.0 Fica autorizado ocid:::::.dão brasileiro Urias de Oliveira Braga
a pesquisar mica e aesodados numa área de trinta e .seis hectares (36 ha),
situada em RibeirãO-da-Areia, distrito de Coroací, município de Peçanha, no
Estado de Minas Gerais, e delimitada por um quadrado de seiscentos metrcm
( 600 m) de la:do tendo um vértice a cento e cinqüenta meti-os ( 150 m),
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rumo trinta e quatro graus sudoeste (34° SW) magnético, da foz do cór~
rego Grande, afluente do Ribeirão-da-Areia, e os_ lados que partem dêsse
vértice com rumos sul (S) e leste (E), magnéticos.
Art. 2.0 -,Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
. Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentoS e sessenta cruzeiros (Cr$ 360,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fcmento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

-

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da Independênci.'l e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16.. 813

-DE

12

DE OUTUBRO DE

1944

Àutoriza o cidadão b!"asileiro Durval de Freitas Rocha a pesquisar minério de
zircônio e asspcie.dos no muniçípio de Poço$ de Caldas, do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) :
Decreta:
Art. 1. 0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Durval de Freitas Rocha
a pesquisar minério de zircônio e associados numa área· de oitenta e oito hectares (88 ha) situada na Fazenda CB.choeirinha, distrito e município de Poços
de Caldas, do Estado de Minas Gerais, delimitada por um quadrilátero mistilíneo cujos _lados curvilíneos têm mil metros ( 1. 000 ni), contados para montante nas margens esquerda do córrego Cipó e direita do córrego da Cachoeirinha, a partir da confluênciá dêstes córregos; os lados retilínE:os têm os ruwos
oeste (W) e sul (S) magnéticos respectivamente, a partir das extremidades
dos lados curvilíneos.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
_Código de D4inas.
Art. 3.0 ~ O título da autorização de pe:squisa que será uma via autên·tica dêste Decreto, pagará a taxa de qitocentos e oitenta cruzeiros (C.-$ 880,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

-

Revogam-se as disposições -em contrário_

Rio de J ane.iro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da·
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0 16.814· -

DE

12

DE OUTUBl~O DE

1944

Autoriza o cidadão bra.sileiro Ar!J,emiro Barbosa de Amocim a pesquisar quartzo,
pedras coradas e associados, no munic,Ípio de Castelo, do Estado do Espíritc
Santo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constií:uição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985,· de 29 de
janeiro de 1940 (Código· de Minas) :

Decreta:
Art. 1.0

-

Fica autorizado o cidadão brasileiro Argemi.ro Barbosa de

Amorirn a pesquisar quart~o, pedras. co;adas e associ:ados, numa área de dezessete hectares cinqüenta e quatro ares e vinte centiare,s (17 .5420 ha), situa-

da no distrito e município de Castelo, d0 .Estado do Espírito Santo. e delimitada por um polí;:;ono irregular que tem um vértice a duzentos metros (200 m)
no rumo magnético oitenta e dois graus e quinze minutos sudoeste (82° 15'
SW) do canto sudoeste (SW) da Caixa d'Agua que abastece a Cidade de
Castelo, e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes com·
primentos e rümos magnéticos: duzentos e trinta metros (230 m) vinte e
oito graus e trint_a minutos tÍoroeste (.í28° 30' NW), seiscentos e trinta metros
(630 m) trinta e nove graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (30° 45'
SW), quatrocentos e. dezesseis metros (416 m) cirlqÜenta e sete graus sudeste (57° SE), quinhentos .e trinta e oito metros (538 m) dezoito graus e
quinze minutos nordeste ( 18° 15' NE) .
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estab::lecidos no
Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será" uma via autêntica dêste decreto, pa~ará _a. taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,
Art: 4.0 -

Revogam-se· as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 áe outubro de 1944·, 123.9 da Indepen.dêncb. e 56.0 d-a
Repúb!ica.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolonio Sales.

DÊCRETO N. 0 16.815- r:E 12 DE OUTUBRO DE 19·1·4
Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Duque de Mesquita a pesquisar mica
e associados no município de Espera Feliz, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigO
74, letra a, da Constituição e nos tênnos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) :

Decreta:
Art. 1.0 - 1"' 1ca autorizado o cidadão brasileiro Francisco Duque de Mesquita a pesquisar mica e associados em terrenos situados no lugar denominado
Fazenda dcs Valentes, no distrito e município de Espera Feliz, do Estado de
Minas Ger:::i.s, numa área de fessenta e dois hectares, sessenta e uni. ares e
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oitenta e sete centiares (62,6187 ha), delimitadó\ por um quadrilátero tendo
um vértice à distância de duzentos e cinqüenta metros (250 m), no rumo
magnético oitenta. e cinco graus no;oeste (85° NW) da confluência do córrego
Emboque com o ribeirão São João e os lados, a partir dêsse vértice, os se~
guintes compdmentos e rumos magnéticos : oitocentos e cinqüenta metros
(850 m), quarenta e cinco graus sudoeste (45° SV/); setecentos e vinte e
cinco metros (725 m), sessenta graus noroeste (60° N"Vil); quinhentos e cin~
qüenta metros (550 m), cinCo graus nordeste (5° NE); mil duzentos e vinte
metros (1.220 m), setenta e cinco graus sudeste (75° SE).

Art. 2.0 ~ Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
C6digo de Minas.
Art. 3.0 ~ O título da autorização de pesquisa, que se;á uma via autêntica dêste decreto, pag'ará a taxa de seiscentos e trinta C(flZeÜ"os (Cr$ 630,00)
e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 ~ Revogam-Se as disposições em contrário.
Rio d~ Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Sales.

DECRETO N. 0 16.816

-DE

12 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Elias Eugenio Cavalcante a pesquisar beiilo e
.<.J~·sociados no município de Quixeramobim do Estado do Ceará

O Presidente da República usando da atribuiçS.o que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n.O 1. 985, de 29 de
janeiro de 194-0 (Código de Minas) :
Decreta :
Art. 1.0 - Fica autorizado o cidadão brasileiro Elias Eugenio Cavalcante
a pesquisar be::-ilo e associ8dos numa área de tri!!ta e seis hectares (36 ha),
situada na Fazenda Cruxatu, distrito e município de Quixeramobim, do Estado
do Cea;-â, e deli.IT:\itada por um quadrado de seiscentos .metros (600 m), de
lado tendo um vértice a cento e quarenta metros ( 140 m), no rumo oitenta e
um graus e trinta minutos nordeste (81° 30' NE) magnético, da foz do riacho
Russinho, aflutmte do Rio Banabuiú, e os lados que partem dêsse vértice com
rumo oitenta e três graus e trinta mbutos sudeste (83° 30' SE) inagnético e seis
graus e trinta minutos nordeste (6° 30' NE) magnético.
_
Art. 2.0 ~ Esta autorização é outorgada 'nos têrmos estnbeleddos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên~
tica dêste Decreto, pagará a taxa de Úezentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 360,00)
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e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
~

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12
República.

de

outubr9 de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 daGE'I'Íi"Llo VARGAS.

Apolcnio Sales .

. DECRET:b N. 0 16.817

·-DE

12

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Daniel Viv~cqua ~ pesqUisar tanta.!ita, cassiterita e associados no município de São João del Rei, no Estado de Mina::;,.
Gerais
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo.
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, do 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) :
Decreta :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Daniel Vivacqua a pesquisar tantalita, cassiterita e associados numa área de cento e trinta e nove·
hectares e trinta e oito ares ( 139.38 ha), situada na Fazenda do Teixeira,
distrito de Cassiterita, município de São João del Rei, no Estado de Minas
Gerais, área essa delimitada per um polígono irregular que tem um vértice
a seiscentos metros (600 m), r.o rumo vardadeiro setenta· graus noroeste
(70° NVJ) da confluência do córrego do T~ixeira no rio das Mortes Pequeno.
e 'cujos l<::.dos, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: seiscentos e dez metros (610 m), cinqüenta e cinco g:raus nm:deste (55° NE): mil quinhentos e quarent::l metros (1.540 in), oitenta e
sete graus noroeste (87° N\V); quinhentos metros (500 m), norte (N); trezentos e de:< metros (310 m), setenta graus noroeste (70° NW); mil metros
(1.000 m), vinte graus sudoeste (20° SW); dois mil .duzentos e trinta metros
(2. 230 m), s2tenta gn:us sudeste ( 700 SE); oitocentos e oitenta me'LT:>S
(880 m), trinta e cinco graus noroeste (35° NW).
Art. 2. 0 Esta autoriz~ção ~ outorgada nos têrmos estabelecidos noCódigo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização d8 p8squisa qUe será uma· via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil quatrocentos cruzeiros (Cr$ 1. 400,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

-

Revogam-se as disposições em contrário.

~9 de Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o da~
RepúO{jj.a.

GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Sales.
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DECRETO N. 0 16.818- DE 12 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão hrasi/.leiro Alberto ]ackson Byin!},ton Júnior a comprar
pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cOnfere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista, o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica aútorizado o cidadão brasilei::-o Alberto Jackson Byington
Júnior, residente nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização
uma via autêntica d,o presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vig.or na data de su.a publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se a·s disposições em cÓ::1.trário.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0

da República.
GETULIO VARGAS.
A . de Souza Costa.

DECRETO N.0 16.819 -

DE 13 DE OUTUBRO DE 1944

Exclui do regime de liquidação a firma que menciona, e dá outras pro:idências

O Presidente da República, us<>•ndo da atribuição que lhe • confere o
art. 74, letra a, da ConstitUição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 ·e
7, 0 do Decreta-:lei n. 0 4. 807, de 7 de outubro .de 1942, e no art. 4.0 , parágrafo único, do Decreto-lei n. 0 5. 661, de 12 de julho de 1943, decreto.•:
Art. 1.° FicSt excluída do regime de liquidação a que se refere o Decreto
n. 0 14.970, de 8 de março de 1944, a firma Hachiya, Andrade & Comp. Ltda ..
com sede nest3 Capi'wl, cessando as atribuições dos liquidantes.
Art. 2.0 Êste Decreto entr<>.>rá em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam:se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e. 56. oda Repúblics.•. ·
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa ..

DECRETO N. 0

16.820 -

DE 13 DE OUTUBRO DE 1944

Inclui no regime de admiriistração pelo Govêrno Federal a Sociedade Colonizadora Hanseát1ca Lida., com sede em Hamônia, Estado de Santa
Catarina e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artig_o 74; letra a, da Constituição, e tendo em Vista o disposto nos arts. 4.0 e
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7.0 do Decreto-lei n.0 4.807, de 7 de outubro de 1942 e no art. 4.0 do Decreto-lei n. 0 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica incluída no regime de administração pelo Govêrno Federal. a Sociedade Colonizadora Hanseática, com sede em Hamônia, Estado
de Santa C8.tarir:a.
Art. 2. 0 A administração S<?t~\ exercida na forma estabelecida pelo
art.· 4.0 do Decreto-lei n. 0 5.661, de 12 ele julho de 1943, e será regida pelas
normas e instruções que fore:rO expedidas pelo Ministro da Agricuitura.

Art. 3.° Cumpre ao Administrador nomeado recolher ao Bnnco do
Brasil S. A., à conta de que trata o art. 2.0 do Decr,eto-lei n. 0 4. 166, de
11 de março de 1942, todos os saldos que vier a apura>, -medis.nte guias
acompanhadas dos competentes balanços.
Art. 4·. 0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5.0

Revogam-se

a;

disposições em contrário.

Rio de Janeh·o, 13 de outubro cle 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS •

. A. de Souza Costa..
Apolonío Salles.

DECRETO N:;:o 16.821

-DE

13

DE OUTUBRO DE

1944

Aprova o Regulamento para a concessão das Jlliedalhas criadas no Exército
pelo Decreto-lei n.0 6. 795, de 17 de agôsto de 1944
O Presidente d:il República, usando da atribuição que "lhe confere o artigo 74, letr-a u, d'a Constituição, decret-a:
Art. 1.° Fica aprovz:do o Re~ulamento, que com êste b::::ixa, para a
concessâo das Medalhas criadas no Exército pelo Decretç-lei ~1. 0 6. 795, de
17 de agôsto de 1944, assinado pelo General de Brigada Canrobert Pereira
d:. Costa, respondendo pelo expediente do Ministéric da Guerra.
Art. 2. 0 Este Decreto er.tra em vigor na data de sua publicação, revogaclas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1944; 123.0 da Indepen::léncia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Cr::m:obert Pereira. da Costa.

REGULAriiENTO PARA A COI!CESSlí.O DE MEDALHAS CRIADAS NO
EXÉRCITO PELO DECRETO-LEI N.o 6. 795, DE 17 DE AGôS'fO DE

1944
, Art. 1.0 As. Medalhas de que tnüa o Decreto-lei n. 0 6. 795, de
de agÚ>;to de 1944, se!"ão conferida3 pnr de!:reto e se destinam:
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a) A Medalha de Guerra, aos ofici.ús da ativa, da resenrc;: e reforma-dos e civis que tenham prestado serviços relevàntes de qUalquer natureza,
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referentes ao esfSrço de guerra, preparo de tropa ou desempenho de missões
especiz<is confiadas pelo govêrno dentro ou fora do país;

b) A Medalha de Campanha, aos militares da at-iva, da reserva e asse·
melb:Jdos que particip<i<rem de operações de guerra, sem nota des~bonaà.ora;
c)
sendo:

A Cruz de Combate, aos militares

que se distinguirem em

ação,

1) A de 1.a Class·e, aos que pmticarem atos de bravura ou reve!arem
espírito de s<>.crifício no desempenho de missões em ccmbaote.
Essa I\1edalha poderá ser co:1ferida a unidades que se destacarem na
luta.

2) A de 2.a Class.~, ao::> participantes de feitos excepcionrás praticados
em conjunto por vários militares.
Art. 2. 0 As MedalhSts de Guerra e de Campanha poderão ser confe...
ridas a militares dos Exército de nações a•migas e aliadas que tenham cola·
borndo no esíôrço de guerra nacional, ou tenham tomado parte em campanha,
incorpowdos às nosss.•s Fôrças.

fu·t. 3. 0 As características destas 'meda•lhas são permanentes, com exceção das legends.-s e datas que se referem à participação do Bra:sil na Se·
gunda Guerra Mundial.
~ 1.0
A Medalha de Guerra
de prata doura<dn; formada por uma cruz
do Templo c::>m 38 milímetros de diâmetro, tendo os ramos 19 ffiilímetros na9
extremidad8s e 8 milímetros nas partes mais estreitas; no anVerso, cheia de
esms.lte r.·marelo com t:.rna orla de verde; os esmaltes separado& por uma linha
de metal e a cruz contOrnada por um filete do mesmo, de 1 milímetro de
largul"a; posta sôbre um2. corôa de louro e de co.·rvalho (valor militar e yalor
cívico). doursda e lavrads em relêvo, que aperece nos intervabs dos ramos, a
cruz carreg<'!da ao centro de um disco com 20 milímetros de diâmetro, de ~s·
malte azul, contorns.do por uma linha dourada e pela legenda: Estados Unidos
do Brasil, em letra•s maiúsculas, disposta em círculo, tendo no exergo uma
roseta; no centro dó disco cinco e!ltrêlas ns. disposição do Cruzeiro do Sul
(das Armas Nacionais) separadas da legenda por outra linha em círculo. Ao
alto da cruz garra e ar.gola para prender a fita; a argola com 13 milímetros de
diâmetro. No reverso, um círcu!o cotrespondente ao disco do anverso, tendo
no centro a legenda: .i\!Iedalha de Guerra, disposta em três linhas, em letr&s
maiúsculas, em seguida ornato de s-epan;.•ção e abaixo dês-::a a data: Vinte e
dds, traço, oito, e s.bab:o, mil novecentos e qu2.renta e dois, em algarismos
arábicos, sendo o oito em algarismos rom~nos; tudo em relêvo.
·

Fita: com 32 milímetros de largura por quarenta milímetros de altura,
de seda chamalotada de côr s.marela. com bordadura verde nos la:dos, com 2
milímetros qe largura (Desenhos anexos).
§ 2. 0
A 11.-ledalha de Campanha - de bronze, formada por uma Cruz de
Malta com 28 milímetros de altura e de largura, tendo as pontas de cs.da
ramo 12 milímetros. de espaço entre si; o anverso terá na cabeça a ps.•1avra:
Brasil. em letras maiúsculas; nos braços, à esquerda (do observador) o núme·
TO dezesseis, err. algarismos arábicos; à direita o número sete, em algarismos
romanos, e, no pé o 11Úlnero mil novecentos e qmn·enta e quatro, em algarismos
arábicos (dia do desembarque na Europa da Fôrça Expedicionária Brasileira),
tudo em relêvo e em dimensões proporcionais; a cruz carregada no centro de
um disco com a legenda. constituída pelas letras maiúsculas alinhadas: F E B
(Fôrça EY.ped.icionária Brasileira), contornadas por uma coroa de louro, tudo
em relêvo.
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Ao a-lto da cruz, garra e argola para prender a fita; a argola com 13
milímetros de diâ!netro. No reverso, uma linha em relêvo e em círculo correspondente ao disco do anverso, com os dizeres: Fôrça Expedicionária Brasileira, tendo no exergo uma estréia e disposta em tôrno a legenda: Medalha
de C<>!Inp<!nha, tudo em letras maiúsculas, em relêvo, nas dimensões pr.oporcionais e disposta em três linhas.
Fita: àe seda chamalotada, com 30 milímetros de largura por 40 milímetros de 2ltura, nas c"ôres verde e. vermelha, verticalmente dispostas em
três partes iguais: a do centro ve>melha e. as laterais verdes.
Passador para fita· e para a barreta ou passadeira quando não se usar a
medalha: de bronze, retangular, com 9 milímetros de altura por 34 milímetros de comprimento, vasio, formado por um cordão em relêvo, de 2 milímetrc.s de la:rgura. prendendo as letms maiúsculas: F E B (Desenhos anexos).
§ 3. 0 A Cruz de Combate de 1.~ Classe.- De prata dourada, formada
por uma Cruz de Malta, maçanetada de oito- pérola-3, com 35 milímetros de
altura e de brgura, tendo as pontas de cada r<:~•mo 15 milímetros entre si; no
anverso, contornada de um filete em relêvo; com 1 milímetro de largura; nos
intervalos dos 'ramos resplendor canelada, formando um quadrado com uma
ponta em cada vão, medindo 24 milímetros; a cruz carregz..da 110 centro de um
disco coin cinco estrelas na disposição do Cruzeiro do Sul (das Armas Nacio:~ais) tendo em tôrno uma coroa de louro, tudo em re1êvo.
Ao alto, por traz da• cruz, pequem1 argola de. 6 milímetros de diâmetro,
prêsa a duas garras, uma na cruz, outra em um emblema composto de uma
âncora e de um canhão passados em cruz, e de quatro ba•ndeiras e quatro fuzis,
dois fuzis e duas bandeiras em' cada lado, carregados de um globo geográfico
medindo 10 milímetros de diâmetro, sobrecarregado das letras ms-iúsculas:
F E B alinhadas, tudo lavrado em relêvo, tendo ainda por trás uma garra com
uma argola de 13 rpilímetros de diâmetro para prender a. fita
No r;evcrso, as legendas alinhadas: Estados Unidos do Brasil; logo abaixo:
Cruz dt? Combate; abaixo desta: 1.a Classe. tôdas em letras maiúsculas e em
relêvo. sendo a palavra prhr.eira abreviada: em seguimento virão gr.s<vados. o
nome do comb<ólte lembrado e a data em que foi praticado o a<to de bravura.
Fita: com 30 milímetros de largura por 40 milímetros de altura, de seda
chamalot.sda, de vermelho com bordadura verde nos lados, com 2 milímetros
de largura.
Quando não for usada a medalha, terá. na barreta ou passadeira uma
pequena Cruz de Malta, com disco no centro, dourada e lisa, medindo 9 milímetros de altura e de largura.
§ 4. 0
A Cruz de Combate de 2.~ Classe - em tudo semelhante à de v~
Classe', sendo, porém, de pr.s. ta e tendo no reverso: "2.a Classe". em lugar de
"l.a Classe"

Art. 4. 0 São competentes para propor a concessão dessas condecorações:
a) Medalha de Guen:a:
O General Com<>-ndante das Fôrças em Operações.
O General Chefe do Estado-Maior do Exército.
Os Generais Diretores de Serviços e de Diretorias.
b)
Medalha de CamPanha:
Os Generais Diretores das Armas e dos Serviços.
c) ·Cruz de Combate de 1. 3 e de 2.~ Classe:
O General Comandante das Fôrças em Operações.
Art. 5. 0 As propostas para a concessão, feitas de acôrdo com o mod.êlo
anexo, ser5o encaminhadas elO Ministro da Guerra, por intermédio do General
Secretário Geral do Ministério da Guerra.
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Art. 6. 0 As propostas aceitas serão escrituradas em livro especial e
.Submetidas ao Presidente da República que,· no c~so de as aprovar, mandará
laVrar o réspectivo decreto.
Art. 7. 0 O Secretário Geral do Ministério da Guerra, responsável por.
tcdo o 8~:padiente sôbre a concessão dessas condecorações, terá 90b sua guard;;.
o <::>rquivo. livros âe aws, de registro e demais documentos.
Art. 8.0 A cOncessão da Medalha de Campanha observsorá as seguintefi normas:
a) Os Generais Diretores das Armas e dos Serviços irão indicando ao
Secretário Gers.•l os nomes dos que devem S8I excluídos da relllçâo dos combatentes por não fazerem jus a esta medalha. em virtude de notas desabonadoras ( parágn;•fo 2.0 . do art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 6. 795):

b) Serão consideradas notas desabonadoras os ato·s praticadOs pelos militares da ativa. reserva ou assemelhados. tentatórios à. disciplina, à dignida.de e à honra militar, os que afetem o bom nome d::.s Fôrças, prejudiquem o
desenvolvimento das operações ou a execução de ordens;

c) A proposta de exclusão, com as notas especifica•das minuciosamente,
será apfesenwda pelo Secretário Geral ao l\1inistro da Guerra para julgamento
e decisão definitiva;
d) O Secretário Geral ·deverão ter ums relação completa dos oficiais,
praças e asse-melhados que se encontrarem no teatro ou teatros dEi operações,
bem como relacionar todos os que fo;em excluídos, de' acôrdo com a letra c.

e) A prática de um ato de bra'&ura ou meritório, por qlialquer milit&r ou
assemelhado e:-:cluído da relação dos que devem receber a Medalha de Carn~
panha (letra c), poderá, entretanto; rehabilitá~lo, a juizo do Ministro da
Guerra,
Art. 9. 0 A pUblicação em boletim interno de atos de bravura ou de
espírito de sacrifício, devidamente comprovados, constitui direito ao recebimento d::.· Cruz de Combate.
Art. 10. No caso de omissão na concessão da Cruz de; Combate poderá haver recurso, ei:n primeiro tugar 9.0 Comandante das FôrÇa~ err: Opertçõ.es' e depois ao Ministro da Guerra,. por intermédio do referido Comandante.
Êste recm·sc será interposto pelo interessado (em caso de falec1mento, por
qualquer outra pessoa parenta ou amiga), ou pelo seu Comandante direto
Art. 11. A Medalha de Guerra será entregue na localidade onde residir
o ag~aciado, qu<J,ndo sede de Corpo, Estabelecimento ou Repartiçáo Militar.
Quando residir em localidade diferente. recebê-Ia-á em loc:al designado pelo
Comandante da Região Militar que, para isso, fornecerá tran~purt.e. Se no
Rio de Janeiro, a entrega se fará em dia e hora fixados pelo Ministro da
Guerra e, se no estrangeiro, de acôrdo com o protocolo diplomáticc
Art. 12. A entrega da Medalha de Campanha será teita ::om s0lenidade no teatro de operações, ou nas sedes das unidades se já houvere-w regressado as Fôrças. O Comandante da Região Militar tomará oo seu caq:rc
êsse ato,· quando a localidade for sede de mais de uma unid1:1de No Rio de
Janeiro, o Ministro da Guerra fixará as condições de execução dessa so'<'lnidade.
O assemelhado receberá a Medalha de Campanha na Guarnição mais próx:ima de sua residência.
Art. 13. No caso de ausência do agraciado, por morte, doença ou outro·
qualquer motivo, a Medalha de Campa1:1ha deverá ser entregue t1 • pessOCI de
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sua fardlia, devidamente credenciada. Na falta desta ou de outros parentes,
o Pr.efeito da terra natal do au~ente se mcumbirá de sua guarda . até a apresentaçilo de quem deva ·receber a aludida cor.decoração.
Parágrafo único, São credenci2da:>. como pessoas de família. por o;:dem
de prefe-rência, para receber as med2lha.s dos ausentes, espôsa ou viúva, fil.ho

ou filha, pai ou mãe, irmão

-~m

irmã.

Art, 14. A Cruz de Combate será entregue, no teatro de operações,
em prese:rrp. de tTopa, pelo_ Com:1.r:dante das Fôrças em Operações
Para os ausentes, proceder-se-á como foi previsto para a Medalha de
Campanha, em local e data fix2dos pelo l\1inistro da Guerra
Qunndo a condeccnJçio for concedida à unidade. esta formará com efetiv0
completo e a CrUz de Combate será colocada na Bandeira Nadom.i. que ·será
destacada do conjunto para e;;sn cerimôr;ia.
A ·.rapa prestará continBncia. ao som do Hino N::<cional.
Art. 15. Os prazos para a conce:::::ão àr:s condecorações <:erão:
a) Medalha de Guerra - até doze meses após a terminação da guerra_.

b) Medalha de Campanha e Cruz de Combnte ~ até seis neses d:epois
·do regresso· da última fração de fôrça do te<.~tro ou teatros de oper:;çôes.
Parágrafo único. Esgotados êstes prazos, nenhuma indic:::çã:.J !Jem recurso
interposto será considerzà.o.
Art. 16. As condecon:!ç;Ões concedirlas terão os seus decretos h,vrados
pelo Presidente da República e os diplomas (modêlo anexo) assmado" pelo
I\1inistro da Guerra.
Art. 17. Os casos omisscs neste Regulamento eô::Ore O'-<targa dn co:;decortlçào serào resolvidos pelo Ministro dD Guerra.
Rio à e Janeiro, 13 de outubro de 1944. -

DECRE'I'Q N. 0 16.822 -

DE

Canrohe1't P. 17-. Costa.

13 DE OUTUDRO DE 1944

Cri<:! funções na Tabela Numérica Ordinária de Ext:tam.:merário-mensalista do
Serviço de Saúde dos Podas, do Ministério da Educaçiio e Saúde, e dá
out-.as providências

O Presicrente da República, usando da atribuição que lho confere o
art. 74, letra a, da Constituição,, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, na Tabela Numéócz.. Ordinária de Extro;mumerário-mensalista do Serviço de Saúde dos Portos, do Departam~ntc Nedon81
de Saúde, oito funções de_ Guarda, 1·eferência IX,_ duas de Maquinista-auxiliar,
referência VIII, três de Maquinista, referência IX, dez de Marinheho, referência VIII, e seis de Pz.•t!'ão, referência IX.
Art. 2. 0 A despesa co:n a execução
da 16 de outubro a 31 de dezembro
Cr$ 45. 625,00 (quarenta e cinco mil
correrá à conta do crédito suplementar
13 d2 outubro de 1944.

do disposto neste Decreto, no período
do corrente ano, Da! importância de
seiscentos e vinte e cinco cruzei:ros),
aberto pelo Decreto-lei n.O 6. 959, de

Art. 3.0 Êste Decreto entrar& em vigor na• data de sua publicação.
Rio de J ãmeiro, 13 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e
56. o da República.
GETUUO VARGAS.

Gustavo Capanetr.a .
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DECRETO N.0 16.823 ___,.. DE 13 DE OUTUBRO DE 1944

Cria função" na Tabela Nwnérica Ordin(dia de Extranumerário~mensalista da
• Faculdade 'de Medicina da Bah.ia, do Ministério da Educação e Saúde,
e dá outras providências
O Presidente da Repftblics•, us·aildo d& atribuição qUe lhe confere o
art. 74, letra a, d8 Constituição, decreta:
.Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráf!Íom€-nsalista da Fa·culdade. de Medicina da Bahia•, do Ministério da Educação e
Saúde, uma função de Conservador de Museu, referência XV.
Art. 2. 0 A despesa com a execução do disposto .neste Decreto, na importância de Cr$ 2.200,00 (dois mil e ·duz~ntos cruzeiros), correrá, no período
de 1 de novembro a '31 de dezembro .do corrente ano, à conta do crédito su·
plementar aberto pelo Decreto-lei n.O 6. 960, de 13 de outubro de 1944.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data d'e sua publicação.

Rio de Jsmeiro,
.56.o da República.

13 de outubio de

1944,

123.0

da Independência e

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N .0 16 . 824 ---;- DE 13 DE OUTUBRO DE 1944

.Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranume'rário-mensalista de<
Tribunal de Segurança Nacional, do Ministério da ]ust_iça e Negócios Interiores.
O Presidenté da República, ustmdo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituiçã.a, dl~creta:
Ar,t. 1.° Ficam criadas, conforme R relação anexa, duàs funções de auxiliar de escritório e uma· de motorista na Tabela Numérica Ordinária de
Extranumerário-mensalista do Tribunal de Segurança Nacional do Mintstério
da Justiça e Negócios Interiores.
·
Art. 2. 0 A despesa com a ex:ecução do disposto neste Decreto, na importância de CrS 22. 200,00 (vinte e dois mil e duzentos cruzeiros) an,uais, correrá à conta da Verb~ 1 - Pessoal, Consignação !I - Pessoal Extranumerário -- Subconsignação OS ~ Mensalistas, Anexo n.O 18 Ministério da
Justi_ç_a e Negócios Interiores, do Orçamento Geral da República. para 1944.
Art. 3.0 Êste DecretO entrará em vigor

na\

data· de sua publiCação.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
-da República•.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
Col . de Leis -
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13

DE OUTUBRO DE

1944

AProva projeto e novo orçamento para execução de obras no pôrto de Natal
O Presidente da

República~,

u-sando dGI atribuição que lhe confere o

srt. 74, letra à, da Constituição, e de acôrdo com o que consta do processo
n.~

17.299-44, do Departamento de Adnrin,istração do Ministério da Viação
e Obras Públicas, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados o projeto e nOvo orçamento que com êste
baiXam, devidamente rubrica'<los, na importância total de três milhões, oito·
centos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete cruzeiros e sessenta
centavos (Cr$ 3. 832.347 ,60), referentes à reconstrução do trecho de cem
metros (100 m) do cais em exploração no pôr.to de Natal e à conclusão completa do segundo trecho também de cem metros ( 100 m), orçamento êsse
resultcmte da revisão dos preços de materiais e mão de obra, efetuada no
aprovado pelo Decreto n, 0 6.975, de 17 de março de 1941.
Art. 2.0 Os preços constantes do novo orçamento serão aplicados a partir
de fevereiro do corrente ano aos trabalhos que a Companhb _Nacional de
Construções Civis e ·Hidráulicas vem executando de conformidade com· o têrmo
de ajuste firmado em 23 de junho de 1941, ressalvad,o ao Govêrno Federa]
o direito de efetua•r nova revisão se os mesmos preços vierem a ser beneficiados
com uma redução maior de _cinco por cento (5 %) .

Art.
adjudicar
t'entes ao
ao de 23

3.° Fica o Ministério .da Viação e Obras Públicas autorizado a
à Companhia citada no artigo anterior a execução dSJs obras refeprojeto e novo orçamento ora aprovados, mediante têrmo S!ditivo
de junho de 1941.

Art. 4.0 Êste Decreto entrará em vigor na da<ta de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Jzmeiro, 13 de outubro de 1944, 123.0
56.0 da República.

da Independência a

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO

N. 0

16.826 -

DE

13

OE OUTUBRO DE

1944

Aprova o Regimento da Superintendência do Ensino Agrí.cola e Veterinário,
do Ministério da Agricultura
O Presidente da República, usando da! atribuição que lhe confere o

wt. 7:J-, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 ' Fica aprovado o Regimento dal Superintendência do Ensino
Agricola e Veterinário (S.E.A.V.) que, assinado pelo Ministro de Estado dSI
Agricultura, com êste baixa.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cOntrário ..
Rio de Js.oneiro,
56.0 da República,

13 de outubro de

1944, 123.0

da Independência e

·GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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REG!l\IEN,T:O DA SUPERINTEND:tNCIA DO ENSINO AGRíCOLA
E VÉTERIN ARIO
CAPÍTULO

I

DA FINALIDADE

Art. 1.0

A Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário (S. E.

A. V.), diretamente subordinada ao Ministro da Agricultura, tem por finalidade orientar e fiscalizar_ o ensino da· agricultura e da veterinâna em seus
diferentes. graus, fiscalizar o exercício das respectivas profissões e ministrar

o ensino médio e elementar da agricultura às populaçõe~ rurais_
CAPÍTULO

li

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0

A S.E.A.V. compõe-se de:

Seção de Estudos e Pesquisas (S. K. P.)
Seção de Difusão Educativa (S. D. E.)
Seção de Administração Escolat (S. A, E. )
Seção de Fiscalização ( S, F.)
Seção de Administiação (S.A.).
Art. 3.0 O Superintendente do Ensino Agrí_cola e Veterináric terá um
Se:cretário, por êle escolhido. e designadà entre funcionár_ios do Ministério.
Art. 4.° Cada Seção terá um chefe, designado pelo Ministro de Estado
mediante proposta do Superintendente.
Art. 5.0 As Seções que compõem a S . E. A. V. funcionarão perfeita.nl.ente coordenadas, com regime de mútua colaboração, sob a orientação do
Superintendente.

CAPíTULO

III

DA COMPETÊNCIA DAS SEÇÕES
0

Art. 6.

À

S.E.P. compete:

a) estudar os. problemas relacionados com a organização do ensino agrí~
cola e veterinário em todos os seus graus e, modalidades;
b) colaborar com .a Divisão de Obras do Departamento de Administração
do M. A. na elaboração de planos de edificações e instalações escolares destinadas a estabelecimentos de ensino agrícola e .veterinário;
c) estudar os métodos de ensino em uso e propor medidas que possam
levá~los a constante aperfeiçoamento;
d) fazer a estatística escolar e realizá.r estudos de processos de seleçãc
pré-vocacional a de orientação profissional, aplicáveis à agricultura e. à veterinária.
Art. 7.0

À S.D.E. compete:

a) promover, pelos meios ao seu alcance, a educação direta das popula.
ções rurais;
b) colaborar na educação extensiva ministrada pelos estabelecímentos subordinados à Superintendência ou por ela fiscalizados;
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c) sugerir ao Superintendente a instalação de cursOs de aperfeiçoamento e
especialização nos estabel~cimentos subordinados . à Superintendência ou por
ela fiscalizados;
d) promover, através do rádio, do cinema e da itriprensa. a divulgação
de assuntos educativos de interêsse para as populações rurais, escolas primá~
rias rurais, escolas normais rurais, estabelecimentos subordinados .à Superintendência ou por ela fiscalizados.
À S.A.E. compete~

Art. 8.0

a) exercer a administração dos estabelecimentos federais de ensino agn
cola médio e ele!Uentar e os de ensino veterinário dos mesmos graus, existentes
ou que vierem a .se criar;
h) propor ao govêrno a criação de estabelecimentos de ensino rural nas
regiões em que se torne necessário o desenvolvimento da produção agrícola;
c) manter completos e atualizados os fichários relativos aos estabeleci·
mentos de ensino sob sua adminiStração.
Art. 9.0

À S. F, compete:

a) exercer a fiscalização dos estabelecimentos de ensino agrícola e vete·
rinário de qualquer grau, reconhecidos ou que pleiteiem reconhecimento;
h) manter completo e atualizado um fichário dos estabelecimentos de
ensino sob sua fiscalização;
c) fazer o registro dos diplomas, título~ e demais documentos de habilita
ção profissional e científica, referentes à agricultura e à veterinária;
d) exercer a fiscalização do exercício das profissões agronômicas e veterinárias no país.
Art. 10. À S. A. compete promover as medidas preliminares necessárias à administração de pessoal, material, orçamento e comunicações, a cargo
do Departamento de Administração do M. A., com o qual deverá funcional
perfeitamente articulada, obse:Í-vando as ·normas e métodos de trabalho pre»critos pelo mesmo.

CAPÍTULO

IV

DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 11.
1 -

Ao Superintendente incumbe:

orientar e coordenar as atividades da S. E. A. V.;

II -

despac;har pessoalmente com o Ministro de Estado;

III

baixar portarias, instruções e ordens de serviço;

IV
comunicar-se diretamente, sempre que o interêsse do serviço o
exigir, com quaisquer autoridades públicas;
V - submeter anualmente ao Ministro de Estado o plano de trabalho
da Superintendência;
VI - inspecionar pessoalmente, pelo menos uma vez por ano, e mandar
inspecionar, coffi a freqüência necessária, os estabelecimentos de ensino su·
bordinados à Superintendência;
VÜ - apresentar anualmente ao Ministro de Estado relatório das ati·
vidades da S.E.A.V.;
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VIII - elogiar e aplicar penas disciplinares ao pessoal, iriclusive a de
suspensão até 30 dias, e propor ao Ministro de Estado a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada;
IX -

determinar a instauração de processo administrativo;

X - opinar em todos os assuntos relativos a atividades da S. f<.:. A_ V.,
que tenham de ser resolvidos pelo Ministro de Estado, e resolver os demais,
ouvidos os órgãos competentes da Superintendência;
XI - reunir periàdicamente os chefes de Seção para discutir e assentar
providências relativas aos serviços e comparecer às reuniões para as quais
tenha sido convocadO pelo Ministro de Estado;
XII -

determinar· ou autorizar a execução de serviço externo;

XIII - organizar, conforme as necessidades do serviço, turnos de trabalho com horário especial;
XIV -

antecipar ou pr9rrogar o período normal de trabalho;

XV - propor ao Ministro de Estado providências necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços;
XVI - movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pessoal
·lOtado na S.E.A.V.;
XVII numeráril?;

admitir e dispensar, na forma da legislação, o pessoal extra-

XVIII - designar e dispensar os ocupantes de funções gratificadas e
os seus substitutos eventuais;
XIX diretamente

organizar e alterar a escala. de férias do pessoal que lhe fôr
e aprovar a dos demais servidores;

subordi~ado

XX - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
dire_tamente ' subordinados;

XXI
tério.

manter estreita colaboração com os demais órgãos do Minis-

Art: 12.
I -

Aos chefes de seção incumbe:

dirigir e fiscalizar os trabalhos da Seção;

II -

distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr subordinado;

III - orientar a execução dos trabalhos e manter a coordenação entre
os elementos da Seção, determinando normas e métodos que se fizerem
aconselháveis;
IV rlespachar pessoalmente com o Superintendente;
V - apresentar, mensalmente, ao Superintendente um boletim dos trabalhos da Seção e, anualmente, relatório dos· trabalhos , realizados, em andamento e. planejados;
VI propor ao Superintendente medidas convenientes à boa marcha
dos trabalhos;
VII - responder, por intermédio do Superintendente, a consultas feitas
sôbre assuntos relacionados .com atividades da Seção;
VIII -

distribuir o pessoal, de acôrdo com a conveniência do serviço;

IX - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
diretamente subordinados;
X - organizar e submeter à . aprovação do Superintendente a· escala de
férias do pessoal da Seção, bein como as alterações subseqüentes;
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XI ~ aplicar penas disciplinares ao pessoal da Seção,' inclusive a de
·-suspensão até 15 dias, e propor ao Superintendente a aplicação de penali·.dade que exceder de sua alçàda;
XII - velar pela dis~iplina e pela manutenção do sil@ncio nos recintos
-de trabalho.
Art. 13.

Ao Secretário do Superintendente incumbe:

I - atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o Superintendente.
-.encaminhando-as ou dando a êste conhecimento do assunto a tratar;
II - representar o Superintendente quando para isto fôr designado;
111 - redigir a correspondência pessoal do Superintendente.
Art. 14 . Aos servidores em geral, com exercício na S. E. A V . , incumbe executar os trabalhos q.ue lhes forem determinados pelo chefe ime':tiiato.

CAPÍTULO V
DA

LOTAÇÃO

Art, 15. A S. E. A. V. terá a lotação que fôr oportunamente aprovada
cem Decreto.
Parágrafo umco. Além dos funcionários copstantes ~ lotação, a S. E. A. V .
.poderá ter pessoal e~tranumerário.

CAPÍTULO VI
DO HORÁRIO

Art. 16, O horário normal de trabalho será fixado pelo Superini:endente, respeitado o número de horas semanais ou mensais estabelecido
para o Serviçc Público Civil .
Art. 17. O Superintendente não fica sujeito a ponto, devendo, porém,
-.observar o horário fixado.

CAPÍTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 18. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e im-pedimentos eventuais, até 30 dias:
I o Superintendente, por um dos chefes de seção designado pelo
Ministro. de EstadO;
li os chefes de seção, por funcionários . designados pelo Superintendente.
Parágrafo único. Haverá sempre funcionários
dos pant as substituições de que trata êste artigo.

previamente

designa-

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19 . . Nenhum servidor poderá fazer publicações, conferências,
-ou dat entrevistas sôbre assuntos que se relacionem com a orientação técnica
ou administrativa da S.E.A.V. f;letl?- autorização escrita do Superinten<iente.
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Art. 20. Na S. E. A. V. :Poderão, excepcionalmente, ser lotados funcionanos das carreiras de agrônomo e veterinário, inQ:ispensáv:eis ao andamerito de seus serviços,
Art. 21 . O Superintendente poderá designar funcionários da Superintendência e estabelecimentos :mbordinados para fazerem estágios ou cursos
de especialização e aperfeiçoamento em escolas agrícolas, estações experimentais ou outros 'estabelecimentos técnicos existentes no País, para o fim
de ampliarem seus conhecimentos.
Parágrafo único. E in qualquer caso, os estágios ou cursos obedecerão é:).
programas. ou dir~trizes previamente traçados pela S.E.A.V.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1944.

DECRETo N. 0 16.827 -

DE

13

~

Apolonio Salles.

·DE OUTUBRO DE

1944

Outorga concessão a Carlos Grandi, para aproveitametito da energia hidráulica
de um desnível existente no rio Taquara, no distrito de Estrêla, município
de NoVa Iguaçu, Estado' do Rio de janeiro
O. Presidente da Repúblico.•, usando da atribuição que. lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. ·150 do Código de Águas
(Decreto n, 0 24.643, de 10 de ju~ho de 1934), decreta:
Art. 1.0 É outorgada concessão a· Carlos, Grandi 'para 'aprov~itamento da
energia hidráulica de. um desnível existente no curso de água denominado ribeirão Taquara, no distrito de Estréia, município de Nova Iguaçu, Estado do
Rio de Janeiro, com uma altura média de queda de qUarenta e dois (42)
metros e uma descarga• de derivação de duzentos e vinte (220) litros por
segundo.
Parágrafo umco. O aproveitamento destina-se à produção, transmissão,.
transformação e distribuição de energia elétrica na zona do concessionário.
Art. 2.0
obrigado a•:

Sob

pen~

de caducidade do presente título, fica o concessionário

I - Registrá-lo na Divisão de Águas - Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, dentro do prazo de trinta (30)
dias, a partir de sua publicação.
li - Assinar o contmto de concessão dentro do prazo de trinta (30)' dias,
contados da data em que fôr publicada a aprovação da respectiva minuta, pelo
Ministro da Agricultura.
III - 'Apresentar o mesmo contrato à bivisão de Águas, parGI os fins de
registro, até sessenta ( 60) dias depois de registrado no Tribunal de Contas.
IV .....: Apresentar,· em três (3) vias, à referida Divisão de Águas, dentro
do prazo de um (1) ano, Contado da dat&· da publicação do presente Decreto:
a) estudo hidrológico da região - cu'rva_ de descarga do rio, obtida mediante medições diretas e correspondentes, pelo menos, a um, (1) ano de
observa,ção;
h) planta, em escalo.• razoável, do trecho do çurso de água' a aproveitar,
co'm indicação dos terrenOs maiÉ::inais inundáveis· pelo remanso da barragem;
c) estudo da acumulação e cubação da bacia;
rJ
perfil geológico do terreno no local em que deverá ser 'construída a
barragem;
d)
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e) projeto da barragem, épura,, método de cálculo, justificBção do tipo
adotado;
i) cálculos e desenhos detalhados, erÚ .escalas razoáveis, dos vertedouros,
adufas, comportas, toms:da de água, canal de adução e castelo de água;
g) justificação do tipo de conduto fOrçado adotado;· cálculos indispensáveis; planta e perfil com tôdas as indicações necessárias, em escalas razoáveis;
h) cálculos e desenhos .·dos pilares, pontes e blocos de ancoragem, 'indispensáveis Sco .assentamento dos condutôs .forçados i
i) cálculo do martelo de água, e cálculo e projeto da chaminé de equilíbrio;
j) justificação do tipo de 'turbina adotado, rendimento, sob diferentes cargas, em múltiplos de 114 ou 1/8 até plena carga; sentido de rotação e rotações
por minuto; velocidade canJcterístics.• e velocidade de embalagem ou disparo;
regul2dores e aparelhos 'de medição; regulação da velocidade com 25, 50 e 100
por cento de variação de carga; tempo . de fechamento; desenho devidamente
cotado;
11 •

I) projeto do canal de fuga; sua capacidade de vasão;

m) justificação do tipo .de gerador adotado, s.entido de totação; tensão,
freqüência e potência calculada com COS 0 que não exceda 0,7; rendimento
sob diferentes cargas, em múltiplos inteiros de 1/4 ou 1/8 até plena cargs.·,
respectivamente, com COS 0 :-- 0,7; COS 0 ~ 0,8 e COS 0 __;___ 1; regulação
da tensão e sua variação; reguladores; queda de tensão de curto circuito; características e detalhes fornecidos pelos fabricantes; tipo, potência, tensão, rendimento e acoplamento da excitntriz; GD2 no 'grupo motor gerador;
n) esquema geral das ligações;
o) para os t!'2:r:!sformadores, elevadores e z..baixadores de tensão, as mesmas
exigências feitas para os geradores;
p) desenhos dos quadros de contrôle com indicação de todos os ap<'!relhos
a serem. nêles montados;
q) desen.hoõ; detalhados (plantz· e eleVação), ·das ceias de baixa e alta tensão, com indicação de todos os aparelhos a serem nelas montados,. bem como
das entradas e saídas dos condutores. e suas ligações às barras, gerais;
r) desenhos 'indica·ndo a saída da linha de alta tensão de transmissão; para1
raios, bobinas de choque e ligações contra supertensões;
s). projeto da linha de transmissão, pla:nta e perfil da linha; cálculo mE:cânico e elétrico com COS 0 = 0,8; ·perda de potência ; tensão na partida
e na chegada, distância· entre os condutores;
t) projetos detalhados dos edifícios, inclusive c,álculo de estabilidade e discriminação dos materiais empregados;
u) orçamento detalhc;do para cada um dos itens acima.

V - Obedecer, em tod'?s os projetos, às prescriçõ~s de ordem técnica determinada-s pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção
Mineral~
·
Parágrafo único. Os prazos, a que se refere êste artigo, poderão ser prorrogados, se para isso~houver justá causa, por ato dO MiniStro da Agricultura,
ouvida a referida Divisão de Águ~.
Art. 3.0 O concessionário fica obrigado a construir e a manter, nas pro~
J:im.idades do local do aproveitamento, onde e quando fôr determinado pela
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Divisão de Águas, as instalações necessárias para observações Iinimétricas e
medições de descarga do curso de água utilizado, e a realizar as observaçõ&s

de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 4. 0 A minuta do contrato disciplinar 'dest2' concessão será preparada
pela Divisão de Águas .e submetida à aprovação do Ministro da Agricultur:':l,
i:l

Art. 5.0 O prazo da presente concessão é de trinta (30) anos, contados
partir da data do regi~tro de que trata ·o item I do art. :'2.0.

Art. 6.0 O capital a ser remunerado será o investi~ento efetivo .e crite~
rioso na constituição do patrimônio de conce~são, em função da indústria, cor;correndo, direta ou indiretamente, par_? a produção, transmissão, transformação
c distribuição da energia elétrica.
Art. 7.0 As tabelas de preços de energia serão fixadas pela Divisão ele
Águas, no momento oportuno, e trienalmente revistas, de B!cÔrdo com .., disposto
no art. 180 do Código de Águas.
Art. 8. 0 Para manutenção da integridade do patrimônio; a que se refere
o art. 6.0 do presente Decreto, será criada uma reserva, que proverá às renovações por depreciação determin::.das pela usura ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição dessa reserva, que se denominará "reServa de renovação", será realizada por cotas especiais, que incidirão sôbre as
tarifas sob forma de percentagem. Ess::.os cotas serão determinadas, tendo-se em
vista a duração média do material a cuja renovação a dita reserva terá que
atender, podendo ser modificadas, triena•lmente, na época da revisão das tarifas.
Art. 9.° Findo o praz-o ·da concessão, o patrimônio ·desta constituído na
forma-.. do art. 6.0 , reverterá para o Estado do Rio de Janeiro, em conformidade
com o estipulado no art. 165 do Código de Agll:as, sendo cOncessionário indenizado, do seu investimento ::Anda não amortizado, na base do· custo histórico,
deduzida a "reserva de renovação", ·a que se r-efere o parágrafo único do art. 8. 0
dês-te decr~to.
§ 1. 0 Se o Estado do Rio de Janeiro não fizer uso do seu direito a essa
reversão, o concessionário poderá requerer ao Govêrno Federal seja a: concessão
renóvada pelâ1 forma que, no resPectivo .contrato, deverá estar prevista ,
§ 2. 0 Para os efeitos do § 1.0 dêste art·igo, fica o concessionário obrigado a
dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Estado do Rio de Janeiro
e a entrar com o reque.rimento de prorrogação da concessão ou o de desistência
destâ1, até seis (6) meses antes do término do respectivo prazo.

Art. 10. O concessionário gozará, desde a data do registro de que trata
o item I do art. 2.0 do presente decreto, e enquanto vigorar esta concessão,
dos fgvores constantes do Cód~go de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 11. t;ste decreto entra em vigor nâ1 data da sua publicação, revogadas
'as disposiÇões· em contrário,
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1944, -123. 0 da Independência e 56.0
d<i República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio

Sall~s.
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DE 13 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza a Companhia Paulista de Fôrça e Luz a constrt.tir uma linha
transmissão entre a Usina de Avanhandava e a cidade de Marília,
Estado de São Paulo, passando pela de Lins, no mesmo Estado
O Presidente da República, usando da· atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Coristituição, e nos têrrnos do art. 2.0 do Decreto-lei
mero 2. 059, de 5 de março de 1940,

de
no
arnú-

Considerando que o Conselho N acionai de Águas e Energia Elétrica
julgou conveniente deferir á medida, requerida pela emprêsa interessada,
decreta:
Art. 1.0 A Companhia Paulista de Fôrça e Luz fica autorizada a construir uma linha de transmissão, sob a tensão nominal de 66.000 Volts e com
a extensão aproximada de 128 quilômetros, entre a Usina de Avaiihandava e
a cidade de Marília, no Estado de São Paulo, passando pela de Lins, no
mesmo Estado.
Art. 2. 0 Sob pena de caducidade da I?resente autorização, a interessada
obriga-se a:
I Registrar êste título na Divisão de Águas do Departamento Nàcional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de trinta
(30) dias, a partir da data de -sua publicação.
II Apresentar-lhe projeto, especificações e orÇamento, assim como
-iniciar e concluir as obras, nos prazos que forem determinados pelo Ministro
-da Agricultura.

Art. 3.0

O presente Decreto entra em vigor n'a data da sua public.;tção.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1944, 123.0 da Independência ·~ 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N .0 16. 829 -

DE 13 DE OUTUBRO DR 1944

Outorga à Companhia Usina Vassununga S. A. ·concessão para aproveitamento
de energia hidráulica de um desrúvel existente no ribeirão Vassununga, distrito de Luís Antônio, município de São Simão, Estado de São Paulo
,'.'

'

O Presidente da República, usando d::.< atribuição que lhe confere o art. 74,
alínea a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do· Código de Águas (Decreto n. 0 24.643, de 10 de julho de 1934), _,decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada concessão à. Compsmhia Usina Vassununga S. A. para aproveitamento de energia hidráulica de um desnível existente no ribeirão Vassununga,
distrito de Luís Antônio, município de São Simão, Estado de São Paulo, com
a potência de trezentos e quarerita· e oito quilowatts (348 kw), corresponderte
um desnível de trit;;ta e cinco metros e cinqüenta centímetros (35,5J m) e
·uma descargn de de~·ivação de mil litros por segundo ( 1. 000 1. p. s.) .

a

·
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§ 1.0 O aproveitamento destina-s~ à piodução de energia· elétrica para uso
exclusivo da concessionária.
§ 2, 0 Êsse z.•prov-eitamento, que já se acha
presente decreto.

realizad~,

fica legalizado pefu

Art. 2.0 Sob pena: de multa de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), a concessionária obriga-se a:
I - Registrar o presente título na Divisão de Águas do Departamento
Nacional da Producão Mineral ~ Ministério da Agricultura, dentro do prazo
de trinta· (30) dia;, a partir da sua publicaç.ão.

li - Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de trinta (30) diz.•s,
contados da data em que fôr publicada a aprovação da respectiva minutoS~ pelo
Ministro da Agricultura.
III ...:..:.... Apresentar o mesmo contrato à Divisão de Águo.•s, para fins de
registro, ate sessenta ( 60) dias depois de registrado no Tribunal de Contas.
Art. 3. 0 A concessionária fica obrigada a construir e a manter, no.•s proximidades do local do aproveitamento, onde e desde quando fôr determinadopela Divisão de Águas, as .instalações necessárias para observações hnimétricéis
e ~edições de descarga do curso de água utilizado, e a realiZar as observações
de acôrdo com as instruções da rríesma Divisão,
Art. 4. 0 A min{.to.• do contrato disciplinar desta concessão será preparada
pela Divisão de Águas e submetida à aprovação- do Ministro da Agricultura.
Art.. 5.0 O prazo da presente concessão é de tri-óta (30) anos, contados
a partir dó.' data do registro de_ que trata o item I do art. 2.0 •
Art. 6.° Findo o prazo da concessão, tôda -a propriedade da concessiOnária, q;.:re,. no momento, existir em função. exclusiva e permanente da produção
de energia referente ao 8•proveitamento concedido, reverterá para o Município
de São Simão, em Conformidade com o art. 165 do Código de ÁgUas, mediante
indenização na base do custo histórico, isto é, do capital efetivamente invertido,. menos a depreciação.
§ 1.0 Se o Município de São Simão não fizer ;jSo do seu direito o.• essa
reversão, a concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal seja a concessão renovada. pela forma que, no respectivo contrato, deverá estar pre-vista.
§ 2. 0 Para os efeitos do pz.<rágrafo anterior, fica a concessionária obrigada
a dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Município de. São Simão
e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão Ou o de desistência
desta, até 6 (seis) meses antes do término do respectivo prG..zo.

Art. 7.0 A concessionária gozará, desde a data do registro de que trata
o item I do art. 2.0 do presente decreto, e enquanto vigorar esta concessão, dos
favores constantes do Código de Águas e d.zts leis especiais sôbre a matéTia.

,

Art. 8.0 O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1-944, 123.0 da Independência e 56.o da
República-.
GETULIO VARGAS .

Ap'oloiU.o Salles.
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DECRETO N.0 16.830 -

DE- 16 DE OUTUBRO DE 1944

Torna insubsistente o Decreto n.0

10.657, de 17-X-1942

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

0

ar-

ArtigO único. É tornado insubsistente o Decr.eto n. 0 10.657, de 17 de outubro de 1942, em que foi declarada de utilidade pública a desaPropriS:ção
de um imóvel nesta Capital, para a~ construção do novo quartel do Pôsto
de Bombeiros n. 0 13, junto ao Arsenal de Guerra do Rio.
Rio de Janeiro, "16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
<la República .
GETULIO. VARGAS.

Canrobert Pereira da Costa.

DECRETO N. 0 16.831 -

DE

16

DE OuTuBRo oE

1944

Transforma e transfere funçiio nas Tabelas Numérica, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista da Fábrtca de Juiz de Fora
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica transformada, na Fábrica de Juiz-de Fora da Diretoria do
Material Bélico ~o 1}-):ército, do Ministério da Guerra, na função de amanuense-auxiliar, referência XIV, e transferida para a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista, uma funçãO de auxiliar, de igual referência,
da Tabela Suplementar respectiva.
Parágrafo úri'ico. A função a qu~ se refere o presente artigo continuará
preenchida pelo atual ocupante.
·
Art. 2.0

~ste Decreto entrará em vigor na data de S;ua publicação.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123." da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Canrobert · P. da Costa.

DECRETO. N.0 16.832· -

DE

16

DE

ouTUBRO DE

1944

Suprime cargo extintO
O Presidente da República, us:i!.ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição. e nos. têrinos do art 1.0 alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril d~ 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 car;::o de Ajudante de Tesoureiro, Padrão
23 da Recebedoria do Distrito Federal, do -Quadro Suplementar do Mi-
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nistério da Fazenda; vago em virtude da aposentadoria de Everaldo Bandeira de Melo, devendo a dotação correspolldente ser levada a crédito da
Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art ..

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944,. 123.0 da Independência e 56.0
da· República.
. GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 16, 833 -

DE

16

DE OUTUBRO DE

Modifica dispositivos do Regulamento da

1944

Caixa de Amortizjlção

O Pr.esidente da República, usando da atribuição qu~ lhe contere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art .. 1. 0 Os arts. 159 e 164 do Regulamento baixado com o Decreto
n . 0 17.770, de 13 de abril de 1927, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 159 - Verificada a omtenticidade dos cupões, efetuàr-se-á
o respectivo pagamento, dando-se-lhes . baixa, em seguida, nos livros
própr~os da Caixa de Amortização.
·
Parágrafo único. A 1.3 Seção exercerá rigorose fiscalização
sôbré êsse pagamento, adotando métodos convenientes, previamente
aprovados pela Junta Administrativa.
Art. 164 O processo de_ substituição 4e títulos ao portador
e respectivos cupões, nos co.osos ·em que couber, correrá pela Caixa
de Amortização, de acôrdo com a legislação vigen;e. "
Art.
cação.

2. 0 O presente Decreto éntrará em vigor na data de sua publi-

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. do Souza Costa.

DECRETO N. 0 16. 834 -

DE

16 DE OUTUBRO DE 1944

Altera a lotaÇão numérica e nominal das repartições atendidas pelos Quadros
Permanente e Suplementar do Ministério da Fazenda
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 FicOJm introduzidas nos quadr.os anexos ao Decreto n. 0 16.162,
de 24 de julho de 1944, as seguintes alterações:

ATOS

tio PODER EXECUTIVO

a) são excluídos da lotação' suplementar das Alfândegas onze
da carreira de Marinheiro, sendo um ( 1) d01· de São Luiz, um
Fortaleza, três (3) d~ de Recife, dois (2) da de Maceió, um (1)
vador, um (1) da de Santos, um (1) da de Florianópolis e um
Rio Grande;

143
'11) cargos

da de
da de Sal..:
(1) da de
(1)

b) são incluídos na lotação suplementar das Alfândegas onze ( 11) cargos
da carreira de Patrão, com a- seguinte distribuição: um ( 1) na de São Luiz,
um (1) na de Fortaleza, três (3) na de Recife, dois (2) na de Maceió,
um (1) na de Salvador, um (1) na de Ss.'Iltos, um (1) na de Florianópolis
e um ( 1) na de Rio Grande.

Art. 2.0 Passa a lotação nominal dos cargos nas repartiçõeS do Ministério .d.s- Fazenda, aprovada pelo' Decreto n. 0 16.163, de 24 de julho de 1944,
a vigorar com as alterações constantes da relação nominal anexa.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na d~·ta ·de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se· as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
·da República.
GETULIO VARGAS.

A. de SoUza Costa.

DECRETO N. 0

16.835 -

DE

16 DE OUTUBRO DE .1944

Inclui nos efeitos do Decreto-lei n.0 4. 166, de 11 de março de 1942, a
emprêsa que menciona, e dá ouúas providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 2.0
do Decreto n. 0 10.358. de 31 de agôsto de 1942; 5.0 do Decreto-lei número 4.807, de 7 de outubro de 1942; 1.0 do Decreto-lei n.0 5.661, de 12
de julho de 1943; e 1.0 do Decreto-lei n.O 5. 777, de 26 de a:gôsto de ·1943,
decreta:
Art. 1.° Fica iricluída nos efeitos do Decreto-lei n.0 4 .166, de 11
de março de 194-2, para os fins de liquidação, a emprêsa Lapis Johann
Faber Limitada, com sede em São Paulo.
Art. 2.0 O ativo e o passivo da ernprêsa mencionada no art. 1.0 fic3rão a cargo dos liquidantes nomeados para proceder à liquidação.
Art. 3.~ A alienação dos bens, direitos e cotas sociais obedecerá às
instruções que o Banco do Brasil S, A. expedir, corno Agente· Especial do
Govêrno.
Art. 4. 0 O líquido apurado na liquidação será distribuído pelos sócios/' devendo ser recolhido ao Banco do Brasil S. A., na forma do Decretolei n. 0 3.911, dE:. 9 de -dezembro de 1941, ou do Decreto-lei n. 0 4.166, de
11 dE:. março de 1942, o que tiver de permanecer como disponibilidade fiscalizã.da ou de ser incorporado ao Fundo de Indenizações.
Art. 5.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
dft República.
GETULIO VARGAS.

A . de Souza Costa.
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16.836 ~ DE 16 DE OUTUBRO DE 1944

Determina a incorpo,ração, ao Fundo de lné!.enizações, de valor que
ciona e dá outras providências

men~

O Presidente da República, .usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiç~o, e tendo em vista o disposto no art. 2.0
do Decreto n. 0 10.358,. de 31 de agôsto de 1942, e na alínea a, ·~ 2.0 do
art. 1.0 , do Decreto-lei n~ 0 5. 777, de 2Q de agôsto de 1943, decreta:
Art. h 0 O produto apurado na venda das cotas representativas do
capit:::o.l da Fábrica Nacional de Tambores Limitada, com .sede na cidade de
São -Paulo, será crcdítcdo ao Fundo de Indenizações de que trata o art. 3. 0
do Decreto-lei n, 0 4. 166, de 11 de março de 1942.
Art.

2.0 .., Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.

3.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rió de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independênéia e 56.0
<la República ..

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0

16.837

~ DE

16 DE OUTUBRO DE 1944

Aprova· projeto e orçamento para construção do Ramal 4 do Canal do Meio
~ Sistema do Alto Piranhas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na importª-ncia
total de Cr$ 197 ~560,00 (cento e noventa e sete mil quinhentos e sessenta'
cruzeiros), sendo Cr$ 136.830,0'ü de pessoal e Cr$ 60.730,00 de material,
para construção. do Ramal 4, numa extensão total de 4. 060 m, em prosseguimento das obras de irrigação do Canal do Meio, nas Varzeas do Sousa,
Sistema do Alto Piranhas, correndo as despesas, no exercício em curso, à
cpnta dos destaques da consignação I ~ subconsignação 02~01~40, alínea b
da tabela 12, anexa ao "Plano de Obras e Equipamentos" a que se refere o
Decreto~ lei n. 0 6. 145, de 29 de dezembro de 1943, e, em 1945, pe;la importância que fôr consignada no mesmo Plano.
Rio de Janeiro, 16 'de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N.o 16.838 -

DE 16 DE OUTUBRO DE 1944

Aprova projeto e orçantento para obras no pÔrto de Santos
O, Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arügo 74, letra a, da Constituição, decreta.:

Artigo Úinico . Ficam aprovado!! o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 13.455,00 (treze mil quatrocentos e cinqüenta e cinco cruzeiro!!),
que com êste baixam, devidamente rubricados, para a construçíio de uni gradil de fech~:nriento no extremo sul do edifício dos Silos, no pôrto de Santos,
concedido à Companhia Docas de Santos, correndo à conta de capita1, noS
tíêrmos previstos no item 3.0, art. 2.0 do Decreto n.O 658-A, de 21 de fev(!reiro de 1936, a importância que fôr apurada como efetivamente de~peD
dida até aquele limite.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independància e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima'.

DECRETO N.O 16.839 -

DE 16 DE OUTUBRO DE 1944

Suprin.le cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letr<:~ a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, da: Decreto~lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos trêze (13) cargos da classe D da carreira de
Guarda-fios, do Qm.dro IH - Parte Suplementar, do Ministério da Viacão e
Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de Antônio Seabr"a de
Menezes, João Alves da Costa, J o~quim Gomes Mariani e Paulo de Lima
Wanderley, do falecimento de Antônio Agenor Araújo, Antônio Pereira dos
Santos, Fermmdo Teixeira de Melo, Francisco GOnçalves Pinto e José Antônio
Martins e da promoção de Apolônio FernS'Ildes, Joaquim Zoroastro Nofiueira,
Raul Mesquita Cardoso e Ubaldino de Oliveira, ficando sem aplicação a 4ota~
ção correspondente .
Art. 2.0 Revogam-se oo disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência .a
56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

]oiio de Mendonça Lima.
Col. ele Leis -
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DECRETO N.O 16.840 -

DE 16 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do !:)eereto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1,° Ficam suprimidos doze ( 12) cargos da classe G da ce.<rreira de
Éscriturário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do Quadro III - Parte Suplementar, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da nomeação p.ara outro cargo de Álvaro Ramos Costa, Arlindo José Evs.•ngelista,
Deocleciono Coelho dos Santos, Emílio Castelar Figueiró, Francisca Léa Vieim
~~mplona, Francisco de Sales, J cana Serejo Mestrinho, Manuel Machado ·
Sobrinho, Maria do Carmo Barbosa Vieira, Ms.-ria do Patrocínio Rodrigues,
Miguel Calmon de Brito e Severina Wanderley Simões, devendo a dotação
correspondente ser levada :>~ crédito da Conta Corrente do .mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se :;;,s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de
56.0 da ~epública.

1944, 123.0 da Independência e
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 16.841 -

DE 16 DE OUTUBRO ÓE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe Cof!fere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De.creto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos cinqüenta e seis (56) cargos da classe B
da carreira de Carteiro, do Quadro IIJ -.Parte Suplementa<r, do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da aposent<'ildoria de Saul
Moreira Ribeiro, da demissão de Afonso Batista de Melo B.randão, Antônio
de Macedo Costa-, Paulo Coelho Arruda, Pedro Antunes de ·Paula e Renato
Gonçalves Monteiro, da exoneração de Anísio de Azeredo Coutinho, Paulino
Manuel de Oliveira e Romeu Bissolotti, da nomeação para outro cargo de
Alfonsus Castro de Oliveira-, da nomeação sem efeito de Orlando Amazonas de
Sousa Pedrosa e da promOção de Adalberto Pereira Alves, Alberto Leite. Alvaro
Coelho da Silva, Carlos Pedro de Arruda, Edgar Marques de Carv8.'lho, Emi~
liano Cunha, Evariste de Oliveira, Fernando Adolfo de Sousa, Frsmcisco de
Assis Côrtes, Francisco Floriano Lefol, Francisco de Paula Lim::t, Francisco
Xwier de Araújo, Haroldo Trindade, Hermes de Medeiros, Hildo Ervite Ale~
gria, João Antônio de Vasconcelos· e Silva, João Atanásio de Sousa Sobrinho,
João de Carvalho Ramos, João Dias do Nascimento, João Gomes de Oliveira,
João Ribeiro de Melo, João de Santana Ss-les, José Bolivar dos Santos·t=:orreia,
José Borges da Costa, José Conserino Sobrinho, José Wagner dos Sani:os,
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Joviniano de Sousa Santos, Juvenal Lúcio dos Reis, Laudelino Carneiro de
Aratújo, Laudelino Cav9.ioli, Mário Silvério Peres, Milton Cavalcante da Silva
Ramos, Nicanor Pereira de Oliveira, Oscar Gonçalves de Lima, Osvaldo
Gomes de Oliveira, Oton . Geraldo Pereira, Oyama Olivm Oliveira, Pedro
Renaux Duarte, Sátiro Silveira, Sebastião Fernandes Santana Solano dus
Santos, Sílvio Pedrosa, Vicente César, Valdomiro Brants MS!Cedo e Wilson
santos, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art, 2.0

Revogam~se ~s

RiO de Janeiro,
56.v da R~ pública.

disposições em contrário.

16 de outubro de 1944, 123.0 da Independ&ncia e
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 16, 842 -

DE 16 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.o· 3.195, de 14 de abril de 1Y41, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos cinqüenta e sete (57) ~mgos da classe C
da carreira de Car'teiro, do Quadro III - Parte Suplementar, do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da ~osentadoria. de Edgar
Marques de Carvalho, Jeová Luz Vieira, José Bezerra da Silva e Manuel
Inácio da· Silva, da demissão de Benedito Rosa de Azevedo, Cristiano Belém
Filho e Manuel Calixto dos Santos, da exoneração de Abelardo de Oliveira,
Eduardo de Brito Pinto e Evariste de Oliveira, do falecimento de Luiz Gonzaga
do Amara•l, Olivier Guimarães de Carvalho, Otávio' K.urtz dos Santos e Val-demar Basto Layra, da nomeação para outro cargo de Manuel Rodrigues
Lôbo Júnior e da promoção de Abílio Augusto Coutinho, Alberto Maimarãc,
Amaro Gomes de Oliveira-, Anardino Paiva e Silva Filho, Antônio Barbosa de
Araújo, Antônio Carbogim Ulian, Antônio Cássio de Sousa, Antônio Vas-concelos de Sousa• Ferraz Filho, Arlindo de Paula e Silva, Benedito Alves de.
Sous.;l, Benedito Fernandes de Oliveira, Benedito GuimarãeS Júnior, Cândido de Sousa Barbosa, Carlos Alberto Marques, Darci de Medeiros Pena,
Domingos Chaves, Etaro Lipi, Felipe Benites, Genésio Martins dos Santos,
Geraldo Faria, Helena João Batista de Lima, Ivaí Pôrto, João Arantes da
Silva, João Climaco de Ca•rvalho Júnior, José Alves da Graça Júnior, José
Elias de Araújo, José Ferreira da· Nóbrega, José Teixeira da Cunha, José
Valdemar Rodrigues, Lourenço Passos .Júnior, Luiz Buriti Campos, Ma•nuel de
Oiiveirs- Carpes, Mário César Lima, Milton Brum, Nilo Gonçalves Aquino,
PaUlo Conceição, Pedro Matos de Sousa, Raimundo Gomes de Oliveira, SeJ?astião Andrade;· Sinfrônio Nazaré, Ul~sses da Costa e Faria e Ulisses Gomes
Farias, ficamdo sem aplicação a dotaçao correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se ss disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e
.56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

ATOS DO PODER

pECRETO

N:.O

16.843 -

EXJ~C:UTIVO

DE 16 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime Cl,U'gos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrroos do art. 1.0 , alínea il, do :Óe,.
ereto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos quarenta e seis ( 46) cargos da cla11se F da
carreira ~e Telegrafista, do Quadro III - Parte Suplementar do Ministério da Viaçãó e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de
Abigail Monteií-o Noronha de Oliveira, Ana Helena Monteiro de Barros, Ana
Rodrigues de Paiva, Eponina Rodrigues Pires Lima, Eurídice Pradel. Manuel
Nunes Filho, ~aria Estela Leal GoiY!-eS, Nina Grado e Estela Fragoso, da
exoneração de Darvino Batista Guimarães e José Jimenez Pena, do falecimento·
de Joaquim de Assis Oliveira Tôrres e Manuel Marinho da Costa e da promoção de Agenor Assunção, Alexandre Mendes Barreto, Alfredo Gonçalve!
Turbina, Amireni Vieira Monteiro, Angélica Barreto Falusca, Antônio Macieira Sobrinho, .Antônio Paiva F:erreira, Arier Pires F~rreira, Aureliano Antônio Ribeiro ê Silva, Deraldo Filgueiras Simões, Ester Eugênia Fernandes
Lima, Eufrásio Paiva de Sousa, Florêncio· Luiz de Carvalho, Heitor ,Cavalcanti de Araújo, Iolando Sevérino, Israel' Augusto de Carvalho, Jaime Pereira_ S_ar,aiva, Jaime Viana Rios, João Batista de Jesús, João Bispo Ferreira,
João Cisn,eiros de Góis, José Pedro de C~rvalho Faria, Lá_zaro Umbelino de
Brito, Leonelina Job PeÇanha, Maria I~abel Coel4o, Maria José Pacheco,
Maria Nenhans Muniz, Paulo Lii-a, Filomena dos Santos Carvalho, R'aul
Ramalho, Raul Vida! Lemos, Saudade Nogueira da Silva e Zilda Carneiro
Mendes Salgado, devendo a dotação correspondente ser levada a créditb
da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido Minis.tério.
Art. 2.0

ReVogam~se

as disposições em contrário.

Rio dE;! Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da Repúb_lica.
GETULIO VARGAS.

]oã.o de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.844

Suprime

~ DE
car~os

16

DE

OUTUBRO D"? 1944

extintos

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra ·a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos quatro ( 4) cargos da classe C da carreira
de Artífice, do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vagos em virtude da demissão de Osvaldo Lopes da Silva e da
promoção de Emanuel Bastos, Floriano Dias Garrido e Hugo Estruc, ficando
sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
João de Mendonça Lima.

ATOS

DO

PODER

DECRETO N. 0 16.845 -

EXECUTIVO

149

DE 16 DE OUTUBRO DE 1944

Suprima cargos extintos
O Pre!lidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a,, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alím~a n, d·o De~
c·reto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, de·creta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quarenta e dois ( 42) cargos da classe B
da carreira de Servente, do Quadro III - Parte Suplementar - -do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da. aposent!il.doria de
G~ntil Cantagalo e Luiz Gomes de Moura, da demissão de José C:unh!l de
Oliveira, Raul Francisco Dantas e Vicente Veras, da exonera~ão de. Paulo
Fernando Lopes, do falecimento de Francisco Martins do Nascimento, da
flomeação para outro cargo de Carlos Alves dos Sàntos, EdUardo Mêndes,
Florival de Carvalho Sodré e Tales Pereira do N?sdffiento e dà proffioção de
Ant6nio Ferreira de Melo, Antônio da Silva Cardoso, Benedito Lulz Rib8iro,
Benedit~ Martinho de .Morais, Casemiro Vieira de Mir8nd·a, DU.ival Manhães
de Almeido., Eduardo Lambach, Ernesto Teodoro dos Santos, FrandscO COelho Pinto, Francisco Domingues, Francisco Lopes dos Santos, FranCisco
Reigada, Francisco Ruiz, Genésio Teixeira, Glicério Furtado, Haroldo Adolfo
Jansen, João Alexandre da Silva, João da Costa Louzada, João Fq:i.nciSco
da Silva, Joaquim José dos Santos, José Aguiar. Albúquerque, JoSé C.tiriffi~
baba, José de Paiva Filho, JoSino Pinto, Lúcio Gomes de Oliveira, Milton
Ribeiro Escobar, NazÚ Bispo dos Santos, Neison da Silva .e Cósta, Orlando ·da
Rocha Castro, Saturnino de Albuquerque Silva e Valdemar Rodrigués da
Silva, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

ReVogaril-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.
João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.846 -

DE

16 DE OUTUBRO r:iE 1944

Supritne cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe coníere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrinos do art.: 1.0 , alínea ri, do Deore-i:o-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos seis (6) cargos da classe G da carreha de
Postalista-auxiliar (Decreto-lei n.0 145, de 1937), do Quadro IIl Parte
Suplementar - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude
da aposentadoria de Adalberto Lopes, Carlos do Prado Monte, Edgard José de
Melo, Luciano "de Siqueira Cavalcanti, Raul Vieira Ferraz e Renato Alves,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente dC.
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposiç6es em contrário.

Rio de Jarieiro,' 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56..:~
da República.

GETULIO VARGAS.

João de Alendonça ldnna.
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DECRETO N. 0 16.847 -

DE

EXECUT[VO

16

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime carsos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ·ar~
tigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Ds-creto-lei n.0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos trinta e doiS (32)' cargos da classe H da
carreira de. Postalista, do Quadro 111 - Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de Aggrip?
Salgado dos Santos, Humberto Meireles de Carvalho, José Marcetu Moreira.
Orestes de Almeida Guimarães e Plínio Santana Júnior, do falecimento de
América França Júnior e da promoção de Alberto Dias Mendes, Alcides Short
Vieira, Alfredo Gentil Guimarães, Alvaro de Macedo Soares Alves. André
Belluci, Antônio Bezerra Barbosa, Antômo Jorge Pamplona, Antômo Pais Fi"
gueiredo Júnior, Antônio da Silva Passos, Carlos de Zagottis, César Da.masceno Ferreira, João Alves Tizzot, João Lessa Olivé, João Silveira de Carvalho, Joathas Calheiros Belo, José Mário Muniz Barreto, José Reitmeye1. Lafayette Meireles, Luiz Velho da Silva, Nelson 'Leite Oo Amaral, Osvaldo Meis
ter, Péricles Martins Pereira, Sadi. Alves Ferreira, Siguismundo Budzyn_ Uladislau Blum e Zeno Silva, devéndo a dotacão correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quad:ro- do referido Ministério:
Art. 2.0·

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16,848 -

DE 16 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3) cargos da classe H da carrexra d~_
Inspetor de Linhas Telegráficas, do QuB.dro III - Parte Suplementar - do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de
Hermano Bezerra Cavalcante, João Francisco do Monte e Rubens Veloe'o
Higgins, davendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Cor_rente do mesmo Quadro do referido Ministério.

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independ_ência
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

d

56,0
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DO
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DECRETO N. o 16.849 -

EXECUTIVO

tíil

DE 16 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime caraos extintos
O Presi~en~e da República, usando da atribuição que Ihe confere o ar":'.
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do l)e.;.
ereto-lei n,0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos doze (12) cargos da classe D da carreira·
de Artífice, do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da ViSçãh_
e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria de Pe~ro Apolonio de
.Barros, dà falecimento de Paulino Manuel Caetano e da promoção de Ar>tÔnio
Jo.sé de S_antana, Antônio Rosário Pereira, Belarmino Epifânio dos Santos,
Fontaine Fried; Irineu de Almeida Costa, Lael Glória Leal, Marcos de Paula
Aguiar, Otávio de Miranda Reis, Paulo de Santos Nova e S~tlvador Galino,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se .as disposições em contrário.

Rio· de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16. 850 -

DE 16 DE OUTUBRO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da Repúbli~a, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam extintos três (3) cargos da classe E da carreira de
Escrituráiio, do Quadro VI - Parte Permanente - do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Francisco Silveira Filho,
e do faiecimento de Lauro Pontes e Oyama Brígida Bastos, devendo a dotação correspondente Ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro e Parte do referido Ministério.
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 16,851 -

Suprime

DE 16 DE OUTUBRO DE 1944
car~

(;!Xtinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arr
74; letra a. ôá Constituição, e nOs têrmoS do art. 1.0, alínea n, do Deereto-lei n,<- 3 .195, de 14 de abril de 1941, deCreta:

ti«o

Art. f ° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe G da carreira de
de EngenhaJia, do Quadro VI - Parte SuPlementar - do ·MiniStério
da Viação e Obras ,Públicas, vago em virtude da promoção de José ·Macie'!;
ikando sem aplicação a dotação correspondente,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em co~trário.

~rático

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da IndependênCia e 56.0
cfà República.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 16. 852 -

DE

16 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
A!'t. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe F da carreira de Mestre de linha, do Quadro VI Parte SUplementar do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de Manuel Ferro,
ficando sem apliCação a dotaçãO correSpondente.
Art. 2.0 Revogam-se: as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
d8 República.
GETULIO VARGAs.

João de Mendonça Lirna.

DECRETO N.O 16.853 -

DE 16 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que Ih~ Confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3:195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe D da carreira de
Condutor de treffit do Quadro VI - Parte Suplementar - do Ministério da

ATOS

DO PODER

EXHC~~VO

8..-53

Via§ão e Obr:as Públicas, vago em virtude ~a promoção de FranciSco Narbál
de Oliveira, ficandO sem aplicação a dotação correspondente.

Art. 2.0

Revogam-se ali! disPosições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.oda República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.854 -

DE

16 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime car4os extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta;Art .. 1.° Ficam suprimidos quatro ( 4) cargos da classe C da carreira
de Agente de estrada de ferro, do Quadro· VI - Parte Suplementar - do Mtnistério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Boanerges Enéas Paiva, Domingos Linhares, Francisco Assis Matos e Pedro Pereira
de Menezes, ficando sem aplicação a dotaçãO correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123_.0 da Independência e 56/'
da RepÚblica.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima..

DECRETO N. 0 16.855 -

DE

16 DE OUTUBRO DE 1944

SUprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, élo DeA
ereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) Cargos da classe C da carreira d~
Servente, do Quadro I - Parte Suplemefltar - do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Djalma do Carmo Filho f>
Osvaldo de Sousa Lôbo, ficando sem aphcação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam:.se as disposições em contrário.

Rio de' Janeiro, 16 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de M~ndonça Lima.
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DECRETO N. 0 16.856 -

DE

EXECUTIVO

16

DE OUTUBRO DE

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, uSando da atribuição que ·lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos ~êrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um ( 1) cargo da classe H da carreira de Dese··
nhista, do Quadro I - Parte Permanente - do Ministério da Viaçao e Obras
Públicas, vago em virtude da promoção de Luiz Coelho de Bnto, devendo a
dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo

Quadro do referido Ministério,

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de· outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.857 -

DE

17

DE OUTUBRO DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista ·de diversos
órgãos do Departamento dos Correios e Telégrafos e dá outras providênCias
·
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o aotigo 74, letra a, da Consttiuição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, de conformidade com as relações anexas, as
Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista da Diretoria Geralo da Diretoria _Regional" do Distrito Federal e Diretoria Regtonal de São
Paulo, do Departamento dos Correios e Telégrafos, 'do Ministério· da Viação
e _Obras Públicas.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, no período de 1 de novembro a 31 de dezenlbro do corrente ano, na importância
de Cr$ 183.900,00 (Cento e oitenta e .três mil e novecentos cruzetros). correrá à conta do crédito suplementar aberto pelo Decreto-lei n.0 6. 963 de 17
da outubro de 1944.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

!rl!NISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS -

D. R. DO DISTRITO FEDERAL.

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO A'I'UAL

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência!

Tabela

Númew
de
funções

Carteiro
6
9
!O
11

20

45
101

......... ............... .
-

I

I

Séries funcionais

Referência

Carteiro

IX
VIII
VII
VI

v

IV

8
..

12

18

25

IX
VIII
VII
VI·

35

v

45

IV

143

-

"'"'

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS -

D. R. DE SÃO PAULO

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITÜAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número

de

Nú:;;,ero

Séries funcionais

Referênci~

funções

Tabela

Séries funcionais

I

Referência

funções

Carteiro

Carteiro

1
5

VIII
VII

10

21
37

VI

25

IX
VIII
VII
VI

80

lV

49
80

IV

3

v

5

172

144

RadioteleAtafista

Radiotelegraiista
1
3

5
8

8
8

v

XIU

12

29

XVII
XVI
XV
XIV
XIII

Tabela

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS -- DIRETORIA GE;RAL
TABELA NUMÉRICA ORDINÁ.RlA

-

SITUAÇÃO ATUAL

Número
dé
funções

I

I
Referênci~

Séries funcionais

I
3
3
3

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

11

25
45

I
I

Auxiliar de Tráfego

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

I
i
I

Tabela

Número
de
funções

I
Séries

funcionai~

,Referêncis

Tabela

I
Auxiliar de Tráfego

XI
X
IX
VIII
VII

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

8

I

XI
X I
IX
VIII
VII

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

12
18
24
37

I

99

I

I

I
I

I

I
I
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DECRETO N.0 16.858 -

DE

EXECUTIVO

17

DE

OUTUBRO DE

1944

Cria o Estandàrte da Escola. de Aeronáutica
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:

Art. 1. ° Fica criado o Estandarte da Escola de Aeronáutica, conforme
modêlo anexo, com os seguintes característicos:
Retângulo em campo azul celeste debruado de franja ouro, ao zlto do
qual; =m letras douradas, se encontra a designação "Escola de Aeronáutica";
ao centro uma águia, côr de ouro, de asas abertas, em cujo peito ostenta
brazão em fundo vermelho margeado de prata, com o símbolo da Fôrça Aérea
Brasileira sob estréia prateada; às garras da águia, flâmula branca com a
seguinte inscrição "1919, 19-X-1901, Macte animo! .Generose puer, sic itur
ad astra, 23-X-1906, 1941"; sôbre a cauda, "em leque, troféu d'3.rmê1s, contendo dois canhões côr de bronze. dois fuzís com baionete calada e duas lanças
prateadas com bandeirolas vermelhas, tendo ao centro losango branco, tudo
em sentido crUzado subposto a uma âncora prateada.
· Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de. outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. 0 16.859 -

DE

17 DE OUTUBRO DE 1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ~inasial
do Ginásio Além Paraíba, com sede em Além Paraíba, no Estado de
Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 72 da lei orgânfca do
ensino secundário, decreta :
Art. 1. 0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Além Paraíba, coro sede em Além Paraíba,
no Estado de Minas Gerais.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçõeS em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.860 - D E 17 DE OUTUBRO DE 1944

Conceé,s reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso, ~ina
sial do Ginásio Pio XI, com sede em Niterói, no Estado do Rio de
Janeiro.
Não foi publi~ado ninda no Diário Oficitd por falta de pagamento,

ESTANDAR'l'E

DA ESC.OLA DE

A E RO NÁUTICA

ú)l. de L~l~o: ·

V oi. Vlil -

Pá~, l~S

·-- l\lapa 1 ·-·
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DECRETO N.O 16.861 -

DE

17

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza a Compã.nhia Luz e Fôrça "Santa Cruz" a ampliar as suas insta·
lações mediante a construção de uma rêde de distribuição em Vila Odilon,
no município de Durinhos, Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letrá a, da Constituição, e nos têrmos do art. 2.0 do Decreto·lei nÚ·
mero 2.059, de 5 de março de 1940:

Considerando que o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica julgou
conveniente deferir a medida requerida pela emprêsa interessada, decreta:

Art. 1.0 A Companhia Luz e Fôrça "Santa Crui" fica autorizada a
ampliar as suas instalações media11te a construção de uma rêde de distribuição em Vila. Odilon, no município de Ourinhos, Estado de São ·Paulo.
Art. 2. 0
obriga-se a:

Sob

pe~a

de caducidade da presente autorização, a interessada

I - Registrar êste título na Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de trinta
(30) dias, a partir da data de sua publicação.
'
II - Apresentar-lhe projeto. especificações e orçamento, a'ssim como tmciar e concluir as obras, nos prazos que forem determinados pelo Ministro
da Agricultura.
Art. 3.0
cação.

O presente Decreto entra em vigor na data da sua publi-

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.-='
da República.
GETULIO V A::XGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N. 0

16.862 -

DE 18 DE OUTUBRO DE

1944

Extingue cargo excedente
O· Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição .. e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto~lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de- 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 C<Jrgo da classe M da carreira de Biologista,
do Quad ..·o Permanente do Ministério da Educação e Saú~e, vago em virtude
da promoção de Henrique de Beaurepaire ROhan Aragão ao cargo vago de
classe imediatamente superior, em c:ujo provimento foi a dotação resultante
aplicada.
Art. 2.0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.:>
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

A'l'El.S DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.~ Í6. 863 -

DE 18 D~ OUTUBRO DE 1944

Extingue cargo e%cedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, da Decreto-lei n.O 3 .195, de. 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto 1 cargo da classe E da carreira de Bibliotecárioauxiliar, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, Vago
em virtude da demissão de Marília Cabral Lebre, devendo a dotação correspondente ser levada '3! crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.'
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N,0 16.864 -

DE 18 DE OUTUBRO DE 19:44

E%tingue cargos e%cedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição .. e nos têrmos do art, 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos 2 cargos da classe E da carreira de Bibliotecário-auxiliar, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde,
vagos em virtude da promoção de Aurora Vieira Hasselmann e Nídia Dantas
aos cargos vagos de classe imediatamente superior, em cujo provimento foi
a dotação resultante aplicada.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
dt~

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N, 0 16.865 -

DE 18 DE OUTUBRO DE. 1944

Extingue cargos excedentes
O Presi~ente da Repúbliça, usando da atribuição que lhe confere 0 artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos dO art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos 3 cargos na classe H da carreira de Médico, do
Quadro Permanente do Ministério_ da Educação e Saúde, vagos em virtude
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da promoção de Mário Moutinho dos Reis, Otávio Ferreira da Silvã. Pinto e
Tomaz Pompeu Rossas aos cargos vagos de classe imediatamente superior, em
cujo provimento foi a dotação resultante aplicada.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçõ~s em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

I;JECRETO N. 0 16.866 -

DE

18 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, _da Constituição e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De-.
'<_reto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos três cargos da classe C da carreira de Guarda
Sanitário, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde. vagos
em virtude da promoção de Agostinho Palerma, Francisco Henrique Lopes . e
José Gonçalves Machado, devendo a dotação correspondente sei levada a credito da)conta-corrente do mesmo Quadro do .-eferido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 18 de outubro ·de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanenia.

DECRETO N. 0 16. 867 -

DE

18

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alinea ~, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
~rt. · 1.° Fica suprimido um cargo da classe 3 da carreira de Guardasaniti\rio marítimo, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde,
vago em virtude da promoção de Rafael ·Paino, _devendo a dotação correspotldente ser levada a crédito da cauta-corrente do mesmo Quadro do referido
Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Río de Janeiro, 18 de outubrc. de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 16. 868 -:-

DE

EXECUTIVO

18

1944

DE OUTUBRO DE

Suprime cargos extintos
O ·Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de·14 de abril de 1941, decreta:
. Art. 1.° Ficam suprimidos dois cargos da classe. D da carreira de "Prático de farmácia, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde,
vagos em virtude da' promoção de J o~é dos Santos Batista e Osvaldo Guedes
devendo a dotação cor'responde!)te ser levada a crédito da cont<l·corrente do
mesmo Quadro do referido IVIinísi:ério.
Art, 2.0 Revogam-se as disoosições em contrário.
Rio de .Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16. 869 -

DE

18

DE OUTUBRO

1944

DE

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da etribuição que lhe ·confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto~lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos dois cargos da classe C da carreira de Prá·
tico de Laboratório, do Quadro Suplemer:.tar do Ministério d8 Educação e
Saúde, vagos em virtude da promoção de Afonso Pereira dos Santos e V 3.idemar Rezende Silva, devendo a dotaçãc correspondente ser levads· a créditc
da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art, 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janejro, 18 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56°
da República .
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 16.870

,_DE

18

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente ds1 República, usando dà atribuição que lhe confere , o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto
lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo da classe 'D da carreirs- de Motorista,
do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em vír·
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tude da promoção de M8.rcelino José Pereira, devendo :;. dotação correspondente ser levada a- crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do 1·eferido
Ministério.
Art. 2·. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de

Jalleiro,

18 de outubro de · 1944, 123.0

da Independência e

56. 0 da RepúblicD.
GETULIO VARGAS.

Gustav.o Capanema.

DECRETO N.0 16.871 -

DE

18

DE

OUTUBRO

DE

1944

Suprime cargo extintq
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

'

Art. 1.° Fica suprimido um cargo da classe C da carreira de Guardasanitário, do Quz.-dro Especial do Ministério de~ Educação e Saúde, '-'a:go ~rn
virtude da promoção de Francisco Rodrigues da Silva, devendo a jotação c01··
respondente ser levada a crédito d~ conta-corrente . do mesmo Quadro ::io
referido Ministério.
'
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,

18 de outubro de

1944, 123.0 da Independência

~

56.0 da República·.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 16.872 -

DE

18 DE OUTUBRO

DE

1944

Suprime carao extinto
O Presidente da- República, usando· da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea- n, do Decretolei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art, 1.0 Fica suprimi~ o um cargo ds- classe D da carreira de Prático de
farmácia, do Quadro Especial do Ministério da Educa-ção e Sailde, vago em
vtrtude da proilloçâo de Ezequiel Moreita Braga, devendo a dot&ção' corre~·
pondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,
5S. 0 da República·.

18 de outubro de

1944,

123.0

da

Independência

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanetl}a.

€
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'DECRETO N, 0 16.873

-DE

18

DE OUTUBRO DE

1944

SuPrime cargas extintos
O

Presidente da: República, ·usando da atribuiÇão que lhe confere o

.an. 74, letra a, da Constituição, e nos têrrnos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei .n.0 3.195, de 14 de Çtbril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos Ocis cargos da classe C ds.· carreira de Prático
de labmatório; do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagus
err> virtude da aposentadoriz, de Helena de Saldanha Alcalá e promoção de
Antônio !'/liguei da Costa Matos, devendo a dotação correspondente ser levada
a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
R.io de Janeiro,

56.0 da

18 de outubro de

1944,

123.0

da Independência e

Repúblic~.

GETUL!O

VARGAS.

Grzstavo Capanema..

DECRETO N .0 16. 874 -

DE

18

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente ds- República, usando da atribuição que lhe Confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. ·1. 0 , alínea n, do Decreto~
lei n.O 3.195. de 14 de abril de 1941, decreta:
Ar't. 1.° Fica suprimido um c~·rgo da classe G da carreira de Médico, do
Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude da
promoção de José Serpa, devendo a dotação correspondente ser. levada a crédito da cont<>~corrente do mesmo Quadro- do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,
56. 0 d2 República.

18 de outUbrO de

1944, 123.0 da Independônda e
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.875

~DE

18

DE OUTUBIW DE

1944

Suprime car·gos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3.195, .de 14 de abril _de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos três cargos da classe B da càrreira de
Servente, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vagos
em virtude do falecimento de João da Rocha Braga e promoção de Isabel
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Pinto e J oventino Francisco de Santana, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido ·Ministério.
Art. ·2.0 Revogam-s~ a~ disposiçÕr;>;:>. em. contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.876 -

Suprime

DE 18 DE OUTUBRO DE 1944
car~os

extintos

O Presidente da República', usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigO 74, letra a, d9. Constituiçao, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-1ei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam supri~idos trinta e seis (36) cargos da classe E da
carreira de Postalista-auxiliar,· do Quadro III Parte Suplementar do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vagos em virtude da aposentadoria
de Antonieta de C:Úl"lpos Barbosa, Celita Veloso Ramos, Cativa Judice Correia da Silva,. Franci:Jco Fernande:>. Famaia Filho, João da Silva Miranda,
Josin~ Maciel Miranda, Júlis: Gonçalves Bastos, Julieta Gibson Jacques,
Paulo Orlando Mourem, Seb&.stião da Mata Macedo e Vitória dos Santof!
Silva, da demissão de Jorge Moogen de Queiroz, da exoneração de Daisi
Ladeira de Araújo Teixeira, João Pires Rabelo e Rubens de Andrade Silva,
do falecimento de Calcídio de Barros Pimentel, Deodides Melo Sousa, Flol'ia'no Belarmino Ferreira da Silva, Lélio Adorno Monteiro e Maria· Castelo
Branco e. da promoção de Alcides José Engebing, Antônio Salvador Pedretti, AHredo Castro, Diva Tônes çie' Araújo, Emílio Joaquim de Oliveira,
Francisca Fraissat, Henrique Figueira de'' Oliveira, Hugo de Araújo Vaz,
Emils Garcia de Sousa, José Feliciano 1\/.i:anhães, J osefa Peixoto, Luíza Prates
Costa Macielo, Maria Elvira Nadi Pinto Nazário, Mário do Carmo Pinto
Novais, RubenS Gonçalves da Cunha e Ticiano Pegoraro, devendo a dotação correspondente ser levada a 'crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123.0 da lndependência e 56.0
da República,

GETULIO VARGAS.

João de· Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.877 -

DE 18 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usancio da atribuição que ~he confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmcs do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe E da carreira de Maquinista de estrada de ferro, do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação
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e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de Joaquim Marques 2.0 ,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rib de Janeiro, 18 de outubro de 194.4, 123.0 da Independência e 56.0
àa República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima,

DECRETO N. 0 16.878 -

DE

18

DE OUTUBRO DE

1944

suprime c ar aos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos quatro ( 4) cargos da clas!>e E da carreira
de Escriturário, do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras.
Públicas, vagos efn virtude da promoção de Luiz F~rreira Brandão, Luiz
Giometti, j osé Pires de Camargo e Nabor da Graça Leite, ficando sem aplicação a dotação correspond~nte.
Art. 2.0

Revogam-se -as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de outubro P.e 1944, 123. 0 da Independência e 56, 0
da República,
Çl-ETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima ..

DECRETO N. 0 16.879 -

DE

18

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nus tê .. mos do art. 1.0 • alínea n, do D~·
ereto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. -1.° Fica suprimidO um ( 1) cargo da classe E da carreira de E~~
criturário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do extinto Quadro IV, do Ministé:·io
da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de ?edro Vieira
Reis,- ficando sem aplicação a dotação eorrespondente.
Art. 2. 0 Revogam,-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 'de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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16. 880 -

pE 18 DE OUTUBRO DE . 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que Lhe confere o artigo 74, letra a, Ja Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , al,ínea n, do Decreto~lei n. 0 3.195, de 14.· de abril de :i941, decreta:
Art. ·1.0 Ficam suprimidos cinco (5) cargOs da classe.~ da carreira
de Agente de estrada de ferro, do extinto Quadto IV, do Ministério da Viaç:3.o
e Obras Públicas, vagos em virtude da ·promoção de Caetano ·Lopes de CMvalho, Carlos Siqueira, Hélio Cofacci, João Stockler de Assis e José Ferreh-a
Filho, ficandO sem aplicação a dotação correspondente,
Art. 2.0 Revogam_-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56 o
da República.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça. Lima.

DECRETO N. 0

1~.881

-.DE

18

DE

OUTUBRO

DE

1944'

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, ~ nos têrmos do art. 1.0, alíneá n, do De-.
ereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos ·seis (6) cargos da classe E da carreirS: de
Contínuo, do extinto Quadro li, do Ministério da Viação e Obra:> Púbhc;,;s,
vagos .em virtude da promoção de Otavümo Provenz::mo, Osório Correu~ de
Matos e Sebastião José da Silva, da aposentadoria de Jacinto Moreira da
Silveira e Sebastião José Cardoso, e· do falecimento de Juvenal. Feoreira, de~
vencia a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente :io
mesmo Quadro, para ser aplicada :no provimento dos respectivos cargos vagos.
Art.. 2. 0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123.0 .da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.

]oâo de Mendonça Lima.

DECRETO N , 0 16.882 -

DE

18

DE

OUTUBRO DE '1944

Supâme cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra q, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe F da carreira de
Desenhista, do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públic.:~.s,

168

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

vagos em virtude da promoção de. Nelson de Sousa Carvalho e 1Niltor: ]os{o
Ramos Maia, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do. mesmo ,Quadro, para ser apl,~cada no provimento dos respectivos
cargos vagos ,
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
âa República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.883 -

DE

18

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da fltribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decretó-lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos doze (12) cargos da classe G da carreira da
Maquinista de estrada de ferro, do extinto Quadro II, do Ministério da Viaç3a
e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Custódio da Silva Cam;:~
rinha,-Genésio de Carvalho, ]:Jão Benjamin do Nascimento,·João Dalavia João
Garcia, João Pereira da Silva, Lindolfo Pires, Mário Pereira Nunes, Nicomedes
das Neves e Sotero José Cardoso, e da apusentadoria de Benjamin Alves Neto
e Bernardo Alves de Magalhães, dev.endÜ a dotação correspon_dente ser levada
a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro, para ser aplicada no provimento dos resp.ectivos cargos vagos,
Art. 2.0

Revogam-se as disposiçõés em contrário:

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 5ó.0
da República.
GETULIO VARGAS,

João de 1\iendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.884 -

DE 18 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, us~ndo da atribuiç.ão que lhe confe~e o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3 .195, ele '14 de &•bril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe G da carreira de Médico,
do extinto Quadro II, do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em
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virtude. da promoção de Valdemo.•r Carrilho, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro, para ser aplicada
no provirq.ento dos respec~ivos cargos vagos,
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçÇ)es em contrário,
Rio de Janeiro, 18 de outubro de
56. 0 da República.

1944, 123.0 da Independ8ncia e
GETULIO VARGAS.

]oâo de Mendonça Lima.

D~CRETO

N. 0 16.885 -

DE 18 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição ·que lhe confere o
-art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De:creto-lei' n. 0 3 .195, de 14 de ~bril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe G da carreira de Mestre
-de eletricidade, do extinto Qm.:d.ro I!, do Ministéi-io da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de Pedro de Oliveira Palmeira, devendo
a dotação correspondente ser levada a 'crédito da Conta Corrente do mesmo
Quadro, pélw. ser aplicada no provimento dos respectivos c~rgos vagos.
Art'. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,

18 de outubro de 1944, 123.0

.

da Independência e

56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

]oâo de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.886- DE 18 DE OUTÚBRO

DE

1944

Suprime CSJrgos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de ~bril de ·1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos trinta e seis (36) cargos da classe E da carreira de Condutor de trem, do extinto Quadro li, do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vagos em virtude d~ promoção de Abíliy de Castro Novais.
·Adão Vilaça Nogueira, Ag2nor Barbosa da Silva, Ageo da Rocha 'Silva Coelh:,,
Ãlvaro dos Santos, AntôniO Guilherme dos s~mtos, Aristóteles Henrique de
Miranda, Carlos Correia da Silva, Clarindo Tava-res Sines, Diamantino Jacinto
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dos Santos, DjE"lma da Rocha Pereira, Edgar da Costa Monsores, FranciscoAntônio Werneck Peralta, Francisco Falcão, Francisco Martins Coelho, Horácio
Ferreira Macha-do, Hugo Powpéa da Cruz, Jefferson Leal de Andrade, JoãO
R.ufino Gomes, José Bernardo Perein:..·, José Cirilo de Senne e Costa Júnior,
José Inácio, José Simplício de Oliveira, Luiz Gonzaga Pereira Jlmior, Manuel
de Figueiredo Louzada, Manuel Jarbas Pereira da Silva, Manuel dos S:o..ntos,
Maurício Costa, MoaciT Sperle, Osvaldo ·Carlos de Medeiros, ·osvaldo Ribeiro
Jasset, Paulino de Oliveira e Silva, Pedro José Marques, Renato Lourenço
Vieira da Silva, Severiano da Silva e Sinval Félix da Silva, devendo a dota·
çâo correspondente ser levada a crédito da Conte;, Corrente do mesmo Quadr~,
para ser aplicada no provimento dos respectivos cargos vagos.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,
56. 0 da República.

18 de outubro de

1944, 123. 0

da Independência

2

GETULIO VARGAS.

João de MendonÇa Lima.

DECRETO N. 0 1.6 887 -

DE 18 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, . usando da atribuição que lhe confere oart. 74, letra a, dn Constituição e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de r,.bril de 1941. decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe E da- carreira de
Cabineiro de estrada de ferro, do e:.:tinto Quadro II, do Ministério da Viação
e Obras Públicas, vagos em virtude da promoção de Abério César Buscácio e
Luiz de Arz.újo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
Conta Corrente do mesmo Quadro, :para ser aplicada no provimento dos respectivos cargos vagos.
Art. 2.0 Revogs.•m-se as disposições em contrário.
Rio

de

Janeiro,

18

de

outubro -de

1944,

123·. 0

da Independência e

56.0 do Répública.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16. 888 -

DE

18

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usanq.o da atribuição que lhe confere o 'H·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos d,o art. 1.0 , alínea n, do -Decreto-lei n.0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decre'ta:
Art. 1.° Ficain suprimidos três (3) cargos da classe H da carreira rle
Almoxarife, do extinto Quadro li, ,do Ministério da Viação e Obr~s Públicas,
vagos em virtude da, promoção, de Dirceu Arêas Figueira, Hamilton Pereira
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da Silva e. Saint Clah Soares dos Santos, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta COI:rente do mesmo Quadro, para ser aplicada
no provimento dos respectivos cargos vagos.
Art. 2.0 Revogam-se as disposiçQes em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 194-4, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

]oâo de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16. 889 -

DE

18 DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargos exti"ntos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941., decreta:
Art. 1.° Ficam Suprimidos três (3.) cargos d& classe D da carreira -:te
Servente, do extinto Quadro II, do Ministério do. Viação e Obra!, Pú_blicas,
vagos em virtude C.a promcç~o de Francisco Gumes dos Santos. Gélio Brasa
e Geraldo de Macedo Braga, devendo à dotação correspondent<" ser levada a
crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro, para ser aplicada no provimento dos respectivos cargos vagos.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56 °
da República.
GETULIO VARGAS.

'oâo de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16.890 -

DE

18 DE OUTUBRO D~

1944,

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que !he confere ·o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De:~
ereto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe H da carreira de Mestre
de linha, do extinto Quadro II, do Ministério da Vj.nção e Obras Públicas.
vago em virtude da promoção de Joaquim Cardoso, devendo a doh!ção correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesr.to Quadro, para s~r
aplicada no provimento dos respectivos cargos vagos.
Art. 2.0 Revogam~se as .disposições em contrário.
Rio de J aneit'o, 18 de• outubro de 1944, 123.0 da IndePendência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

]cão de. Mendonça Lima.
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DECRETO N. 0 16.891 -

:9E

18

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, mando da atribuição que lhe confere o <~<
tigo 74, letra a, da Constituição, e no'2. têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um ( 1) cargo da classe H da (:arreira de Mest1 e
de oficina, do extinto Quadro I!, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
vago em virtude da promoção de Alcebiades Coelho Guimarães, devendo a
dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesn~o
Quadro, para ser apljcada no provimento dos respectivos cargos vagos.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubm de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de 1Wendonça Lima.

DECRETO N. 0 16. 892 -

DE

18 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cor;Íere o a.rtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De<:reto-lei n, 0 3.195, de 14 ,de abril de 1941, decreta:
AI-t. 1.° Ficam suprimidós trinta e seis (36) cargos da classe E da cr:!!reira de Agento de estrada de ferro, do extinto Quadro II, do Ministério da
Viação e Obras Públicas, vagos em vi.r·wde da promoção de Achiles li3ra:;a
Júnior, Aderson Rodrigues de Paula) Alberto Gama, Albino Gonçalves· Moreira, Aluízio de Castilhos, Antônio Cruz Filho, Antônio Dias de Castro. Aristides Clamentino dos Santos, Armando de Sousa Cereja, Belarminú Pwcópio
Ferreira Filho, Carlos Me:;quita Guimarães, Claudionor Osório da Silva. Belmiro Rodrigues, Daniel Gioielli. Demerval Onofre de Carvalho, Deoclécio
Pinto dos Santos Ferreira Júnior, Eph-aim da Silva Braga, Francisco de P~
dua Correia, Geraldo Ataíde Noronha, GeialQ.o elos Rei.s Figueira, Honório
Gomes, Isaias Lino da Silvá, José Lima Junior, Mário Pinto da Silva, Leocádio
Costa, Lino Pousa, Manuel Gameiro Sobrinho, Milton da Costa Pôrto, Natalino Jesus Novais, Raul Pereira Borges, Roberto Robalo Fe;rena e Teobaláo
Pinheiro d2 Silva, da aposentadoria de Rai!l1undo Augusto Martins, da exoneração de J cão Viana Ribeiro, da demissão de Odilon Duarte. e do falecimento de Aniceto Alcino de Medeiros Filho, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Qu:adro, para ser
aplicada no provimento dcs respectivo~ cargos vagos.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, J8 de outubro de 1944,/ 12~0 da Independência e 56.0
d<> Renública·GETULIO VARGAS.

João de Mendcnça r:tma.
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DECRETO N. 0 16.893 -

173

DE 19 DE OUTUBRO DE 1944

. Autoriza o cidadão brasileiro José Alves Teixéira a pesquisar minério de man·
ga.nês e a.ssoci~dos no município de Ponte Nova, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo, 74, letra a, dz.· Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art,. 1.° Fica autorizado o cidadão brs. sileiro José Alves Teixeira a pesquisar m1neno de :manganês e associad.os numa ârea de vinte hectares (20 ha),
situada no loc:=>!l denominado Flores, no distrito de Amparo da Serra>, município
de Ponte Nova, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo que
tem um vértice a oitocentos e trinta e cinco metros ( 835 m), rumo quarenta
e dois graus e quinze mi;r;.utos st.rdoeste (42° 15° SW) do quilômetro quatrocentos e dezoito (Km 418) da linh.s· da The Leopoldina Railway ·c.o Ltd., do
ramal Barão de Mauá-D. Silvério~Caratinga, no trecho Teixeiras-D. Silvério
e os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos metros ( 400 m), oeste (W);
quinhentos ~etros (500 m), sul (8).
'
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da t;;'lltorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, ps.•gará a taxa de trezentos cruze1ros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livi:"o próprio da Divisão de Fomento da Produção Minerá! do Ministério
da AgricultUra.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de
República.

1944~

123.0 da Independência e 56.0 da
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.894- DE 19 DE OUTUBRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Marcolirw Martins Cabral a pesquisar carvão mineral e associados no município de Orleans, do Estado de Santa Catarina

O Presidente da 'República, usando da atribuição que lhe confere o artigo, 74, letra a, da• Ccnstituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o -cidadão brasileiro Marcolino MartinS Cabral' a
pesquisar carvão mineral e associados numa área de mil hectareS ( 1, 000 ha)
situada no lugar Rio Pinheiros, distrito e município de Orleans do Estado de
Santa Catarina, áreôl essa delimitada por um polígono irregular que tem um
vértice a três mil quatrocentos e ·vinte metros (3.420 m) no rumo magnético
cinqüenta graus noroeste (50° NW) da confluência do riacho Eva no rio Carlotz.• e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes con:tprimentos e
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rumos ma·gnéticos: dUzentos e quatro metros e vinte centímetros (204,20 m)
oeste (W), três mil e quatrocentos é cinqüenta e. quatro metros e vintei centímetros (3.454,20 m) norte (N), quatro mil trezentos e cinqüenta metros
(4.350 m) este (E), dois mil duzentos e trinta e quatro metros e vinte centímetros (2.234,20 m) sul
quatro mil metros (4.000 m) oeste (V.!), duzentos e vinte metros ( 220 m) sul ( S), cento e quarenta e cinco metros e
oitenta centímetros (145,80 m) oeste ( W), mil metros ( 1. ObO m) sul ( S) .
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da ~::mtorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decrato, pagará E: taxa de cinco mil cruzeiros (CrS 5.000,00), e será
transcrito no livro próprio dã. Divisão de FomentO da Produção Mineral do
Minist8rio da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrádo.

<én,

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944·, 1~3. 0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO

VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.895-

DE

19

DE 0UTUBRO DE

194.4

Autoriza o cidadão brasileiro Sílvio Brandon Schiller a pesquisar minério de
our'o e associados no município de Sabará, do Estado de l-11inas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo, 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 CÇódigo de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro SílviO Brandon Schiller a
pesquisar minério de ouro e associados numa áre2 de trezentos e quinze hectares
(315 ha),, situé.•da nos lugares denominados Papa Farinha e Vassoura!, distrito
e município de Sabará do Estado de Mi'nas Gerais. área essa delimitada por
um polígono irregular que tem um vértice a mil trezentos e sessenta e cinco
metros ( 1. 365 m) no rumo magnético setenta gr5!US quarenta minutos sudeste
(70° 40' SE) da confluência dos córregos Candeias e Galego e cujos lados, a
partir dêsse ,Jértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e oitenta metros (480 m), trinta e três graus sudoeste (33° SW);
novecentos e vinte metros (920 m), qus•torze gra'us sudeste (14° SE); mil duzentos e trinta e cinco metros ( 1. 235 m),, setenta e 'seis graus quarenta minutos
nordeste (.76° 40' NE); trezentos e sessenta metroS (360 m), sete graus noroeste (7° N'VJ); ~etecentos e quarenta metros ( 740 m), cinqüenta e cinco
graus trinta ninutos nordeste ( 55° 30' NE }; quatrocentos e nov€nta metros
( 490 m)", dezesseis graus nordeste ( 16° NE); se-.tecentos e quinze metros
(715 m), Onze grsms trinta minutos noroeste (11° 30' NW); duzentos e sessenta
e cinco metros (265 m), oitenta e oito graus sudoeste (88° SW); duz~ntos e
setenta e oito metros (278m), oitenta graus sudoeste (80° SW); oitocentos e
trinta e dois metros (832 m), setenta e sete graus vinte minutos sudoeste
( 77° 20' S\V);. quatrocentos e cinco metros ( 405 m), trinta e nove graus trinta
minutos sudoeste (~9° ".n' SW); quatrocentos e cinco metros (405 m), dezessete
graus sudoeste ( 17° SW) .
·
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Art. 2. 0 Esta autorização é out.orgada nos têrmos estabelecidos no
digo de 1Jinas.

Có~

Art. 3. 0 O título da s.•utorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pags.<i:-á a taxa de três mil cento e .cinqüenta cruzeiros (Cr$
3. 150,00), e será transcritO no livro prÓprio da Divisão de Fomento· da Produ~
çâo Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4. 0

Revogam~se

·as disposições em contrário.

Rio de Janeiro. !9 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
República.

d~

GETULIO VARGAS,

Apolonio Sa!les.

DECRETO N. 0 16.896 -

DE 19 DE OUTUBRO DE 194·4

Autoriza o cidadão brasileiro Guilherme Woods Soares a eesquisar m«gnesita e
associados no muniç;ípio de Bom Jesus dos Meiras, do Estado da Bahza
O Presidente da Re~ública, usando da atribuição que lhe confere o arti~
go, 74, letra a, ds- Constituiç~o. e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado. o cidadão brnsile'iro Guilherme Woods Soares a
pesquisaT magnesita e associados em terrenos situados nas fazends.·s Can1pos de
Dentro, Filoteu Ferreira, Manuel Alves de Oliveira e Olhos d'Água do Coqueiro, tôdas localizadas nó distrito e município de Bom Jesus dos Mei··a.s. do
Estado da Bahia, numa área de quinhentos hectares (500 ha), delimitada por
um quadrilátero tendo Um .vértice coincidindo com o marco cinco ( 5) do lev;;..ntamento geral da serra das Éguas e os la>dos. a partir dêsse vértice, têm Os
segui'ntes comprimentos e rumos magnéticos: três mil duzentos e dez' metros
(3.210 m), norte (N); tr&s mil e sessenta metros (3.060 m), "cinqüenta e dois'
graus sudoeste ·(52° SW); dois mil quinhentos e trinta metros (2.530 m),
quarenta e dois graus e trinta minutos sudeste (42° 30' SE); novecentos me~
tros (900 m),. cinqüenta e dois graus nordeste (52° NE) até o ponto de
partida.
1

Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da s•utorização de pesquisa, que será Uma via autêntica
dêste decreto, pagará S.· taxa de cinco mil crnzeiros (Cr$ 5. 000,00) ,' e será
· transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,
Art. 4·. 0

Revogam-Se ,as disposições 'em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, _123. 0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.897 -

DE

EXECUTIVO

19

DE OUTUBRO DE

.1944

Autoriza o cidadã~ brasileiro Guilherme W oods Soares a pesquisar magnesita,
talco e associados no município de Bom Jesus dos Meiras, do Estado da Ba!ua
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigc, 74, letra a, d&· Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Guilherme Vl oods Soares
a pesquis:;.or magnesita, talco e asscciados numa área de quinhentos hectares
(500 ha), situada no local denominado São Lourenço e Coité, da Serra das
Éguas, no distrito e município de Bom J~sus dos Meiras, Estado da BBhla. dêlimitz.oda por um polígono ;:etilíneo irregular que tem um vértice a mil oitocentos e setenta e cinco metros (1.875 m), no rumo trinhl e dois graus nordeste (32° NE) do ponto de cruzamento da Estre.da de São Lourenço-Tabna
com o riacho São Lourenço e os lados, a partir do vértice considerado, com
três mil e trezentos metros (3.300 m), trinta e dois gnms nordeste (32° NE);
mil quinhentos e nove metros (1.509 m), vinte e dois graus sudeste (22° SE);
mil e trezentos metros ( 1. 300 m) trinta e dois graus sudoeste (32° SVV);
seiscentos metros (600 m), vinte e dois graus sudeste (22° SE); doi mil metros (2.0ÕO m), trinta e dois graus sudoeste (32° SW); dois mil cento e nove
metms (2 .109 m), vinte e dois graus noroeste (22° NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O títu!o da· ~·utorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e se1·á
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção. Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.898

-DE

19

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Sivert Francisco Ba.rtholdy a pesquisar ouro e associados no município de Vizt:;u, no Estado do Pará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti~
go, 74, letra a, d"' Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica auto'rizado o cidadão brasileiro Sivert Fromcisco Bartholdy
a pesCtuisar ouro e associados nos lugares denominados Monte Linde e Macacos
situados no distrito de São José do Piriá, município de Vizeu, no Estado do
Pz..rá, numa ·área de quntrocentos e cinqüenta e dois hectares vinte e quatro
ares e setenta e cinco centiares ( 452. 24 75 ha), correspondente g diferenç~
entre a área .delimitada por um polígono que tem um vértice ~ distância de·
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novecentos e sessenta e oito metros (968 m) no rumo verdadeiro dezoito graus
cinqüenta minutos sudeste (18° 50' SE) da confluêncie~ do Igarapé do Germano
com o Igarapé do Macaco e 03 lados a partir dêsse vértice com os segUintes
conlprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros (2. 500 in),
nor'te (N); .oitocentos e oitenta metros (880 m), leste (E); duzentos metros
(200 m), doze graus sudoeste (12° SW); cento e cinqüenta metros (150 m),
.setenta e oito graus sudeste (78° SE); duzentos e trinta e cinco metros
(235.m), doze graus nordeste (12° NE); novecentos e sessenta e cinco metros
(965 m), leste (E); dois mil e quinhentos metros (2.500 m), sul (S); dois
mil metros (2. 000 m), oeste (W); e as duas outras outorgadas pelos decretos
sete mil setecentos e seis (7.706) e sete mil setecentos e sete (7.707) de
vinte e dois (22) de agôsto de mil novecentos e quarenta e um (1941), que
assim se definem: uma área de dezesseis hects.•res e cinqüenta ares (16.50 ha),
delimitada por um polígono tendo um vértice à distância de mil cento e cinw
qüenta metros ( 1.150 m) no rUmo verdadeiro oitenta e otto gn:!US sudes e
( 88° SE) partindo d~ mesma amarrsoção e os lados a partir dêsse vértice os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oitocentos metros (800 m), doze
graus nordeste ( 12° NE); cento e cinqüenta metros ( 150 m), setenta e oito
graus sudeste (78° SE) duzentos e cinqiienta metros (250 m), setentn e um
graus nordeste (71° NE); cento e cinqüenta metros (150m), vinte graus sudeste (20° SE); trezentos e cinqi'tents.· metros (350 rn), seténta e um graus
sudoeste (71° SW); seiscentos e vinte metros (620 m), doze graus sudoeste
(12q S\V) e centO e cinqüenta metros (150 m), setenta e oito graus noroeste
(78° NW); outra com vinte e oito hectares (2S ha), delimitada por um retângulo tendo um vértice à distâncin de setecedtos e quarenta metros (740 m),
no rumo verdadeiro. quarenta e um· gn:..<us sudeste (41° SE) a contar da mesma
amarração e os lados, que partem clêsse vértice· os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil e quatrocentos metros ( 1. 400 m), doze graus nordeste
(12° NE); duzentos metro3 (200m), setenta e oito graus sudeste (78° SE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgélda nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da 8mtorização de pesquisa, que será uma v:ia autêntica
dêste Decreto, pagará a tm:a de quatro mil quinhei-ltos e trinta cruzeiros (c,$
4. 530,00), e será transcrito' no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 da l!ldependência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.Iles.
')

DECRETO N.0 16.899 -

DE

19 DE OUTUBRO DE 1944

Auf'oriza. o cidadão brasileiro Cícero! Leite Dantas a· pesquisar
cípio de Milagres, do Estado do Ceará

sali~re

no muniw

O Presidente da República, usilndo da atribuição que lhe confere o artiw
go, 74, letra a, ds.· Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Cícero Leite DS'lltas a pesquiSar salitre em terrenos dos imóveis denominados Mata e Lívram~nto, siCol. de Leis-- Vol. VIII

F. 12
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tuados no distrito de Pedro Il, ~unicípic de .Milagres, do Estado do Ceará,
nums.• área de noventa e nove heCtares (99. ha), delimitada por um polígono
tendo um vértice à distância de quinhentos e cinqüenta metros (550 m), no
rumo ma-gnético dezoito graus nordeste ( 18° NE) do marco Judicial Catin~
gueira e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos
rn2gnéticos: duzentos e noventa metros (290 m), dezoito graus nordeste ( 18°
NE); duzentos e vinte metros (220m), setenta e dois grE..'US sudeste (72° SE);
c;uinhentos metros (500 m), dezoito graus nordeste (18° NE); duzentos e vinte
metros (220 m), setenta e dois graus noroeste (72° NVI); oitocento:. e dez
metros (810 m), dezoito graus nordeste (18° NE); quinhentos e cinqüenta
metros (550 m), setenta e dois graus noroeste (72° NW);' mil e seiscentos
metros (1.600 m), dezoito graus sudQeste (18° SW); quinhentos e cinqüenta
metros (550 m), setenta e dois graus sudeste (72° SE).
Art. 2. 0
Esta autoriz<tção é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas.
,
Art."3. 0 O título da smtorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taoxa de nov~centos e noventa cruzeiros (Cr$ 990,00),
e será transcrito· no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
de Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de
República,

outu~ro

de 1944, 123.0 da Independência e 56 ..o da
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

'DECRETO N.O 16.900 -

DE

19

DE oUTUBRo .DE

1944

Autoriza o cirlarl.ão brasileiro Edmw:Wo Alves da Cunha a pesqaisar mic::1 e a,:;~
saciados no município, de Malacacbeta do Est2.do àe Jl.&inas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição "que lhe confere o art. 74,
. letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro E,dmundo Alves da Cunha
a pesquisar mica e associados numa área de cinqüenta hectares (50 ha) situada
no lugar denominado Santa Cruz, distrit~ e município de Malacacheta, do
Estiado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice a ·
rriil metws (1.000 m), rumo vinte graus sudoeste (20° SW) magnético, da
foz do córrego Coió, afluente do ~ribeirão Santa Cruz e os lados que parteiT'.
dêsse vértice com mil metros (1.000 m), e rumo sut (S) magnético, qui~
nhentos metros ·(500 m) e f}lmo este (E) magnético.
Art. 2.0 Esta autorizaçãO é outorgada nos têrm0s estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O títulq da autorização de pesquisa, que será '..!ma. via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de· quinhentcS cruzeiros (Cr$ 500,00) e setá
transcrito no livro próprio da Dívisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de _1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.
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DECRETO N. 0 16.901 -

DE 19 DE oUTUBRO DE 1944

Aatoriza ~ cidadão hrasil~iro Osvaldo Pinho Magalhães a pesquisar carvão
mineral e associados no município de Orleans, do Estado de Santa
Catarina.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art_ 74,
letra a, da ConStituição e nos têrmos do Decretá-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Osvaldo Pbho Magalhães e
pesquisar carvão mineral e associados numa área de mil hectares ( 1. 000 llfl)
situada no lugar denominado Morro da Palha, distritos de Orleans e Gt at)
Pará, município de Orleans, do Estado d2 Santa Catarina, área essa delimitad'3 ·
por um hexágono irregular que tem um vértice a dois mil. e cem metros
(2. 100 m) no rumo verdadeiro quarenta e cinco graus nordeste ( 45° NE) da
confluência dos rios das Palmas e Laranjeiras e cujos lados, a partir dê~se
vértice, têm os seguintes compl:imentos e rumos verdadeiros-: três mil quatrocentos e setenta e cinco metros ( 3 . 4 7 5 m) norte ( N) , cinco. mil trezp.r, tos e
cinqüenta metros (5.350 m) este (E), mil e quinhentos metros (1.500 m)
sul (S), qu;3.tro mil trezentos e cinqüenta metros (4.350 m) oeste (W), mil
novecentos e setenta e cinco metros (1.975 m), sul (S), mil metros (1.000 m)
oeste (\V).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruZeiros (Cr$ 5 000.00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral de
Ministério da Agricultura.
~
Art. 4.0 Revogam-se as 'disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da:
República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.902 -

DE

19 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Renato Pet-rocchi a pesquisar calcáreo e mármore
no município de São Gotardo, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da Rep~blica, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de Janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Renato Petrocchi a pesquisar
calcáreo e mármore no lugar denominado Fazenda Pinheiro, u1tuado no distrito
e muniCÍpio de São Gotardo, no Estado de Minas Gerais, ~uma área df' oitenta e seis hectares, setenta e cinco ares e cinqüenta centiares ( 86,7550 Ha i
d~limitada por um polígono que tem um vértice na margem direita do· córrego
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da Mangueira, à distância de Vinte_ metros (20 m), no rumo magnético cir:.
qüenta e cinco graus e trinta minutos sudoe!>te ( 55° 30' SW) da barra do
córrego da Divisa; os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumoS magnéticos: seiscentos e oitenta metros e noventa e quat1c
centímetros (680,94 m); oitenta e três graus _IIoroeste (83° NW); seiscefltos eo
sessenta· metros (660 m), nove graus suCeste (9° SE); trinta e sete metros
(37m), sessenta e cinco graus sudeste (65° SE); quatrocentos e trinta metroS
e sessenta e quatro centímetros ( 430,64 m), setenta e quatro graus sudest!:'
(74° SE); duzentos e sessenta e oito metros e noventa e quat;·o .centímehos
(268,94 m), vinte e quaÚo graus sudeste (24° SE); seiscentol'; e sesseri'ta e
oito metros e dez centímetros (668,10 m), sessenta e três grauS nordeste
(63° NE); cento"e quarenta e nove metros e sessenta centímetros (149,60 m).
dez graus noroeste (10° NW)-; quatrocentos e trinta e oito metros (438 m),
trinta- e seis gm.us nordeste (36° NE); cento e quatorze metros e trinta e seis
centímetros (114,36 m), sessenta e sete_ graus noroeste' (67° NW); cento e·
quatorze metros (114 m), 'oitenta e nove graus noroeste (89° NW); cento e
oitenta e dois metros ·e 'quareilta centímetros (182,40 m), cinqüenta grans
sudoeste ( 50° SW); vinte e dois nietros e cinqüenta e seis centímetros.
(22,56 m), sete graus noroeste ~(7° NW); cento e oitenta e cinco metros
"( 185 m), setenta e cinco graus. noroeste ( 75°. NW); trezentos e v:nte àJetros
(320m), sessenta e oito g-raus e trinta miriutos noroeste (68° 30' NW); trinta
metros e oiteni::a e um centímetros (30,81 m), cinqiienta e cinco graus e tr.inta
minutos nordeste (55° 30' NE),
·
Art. 2.0 Esta _autorizarão é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de ?esquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de ~itocenl"c.:> e setenta cruzeiros (CrS 870.00) e
será transcrito no livro própdo da Divisão de Fomento da .Produção Min€!ral
do Ministério da Agricultura, ·1
Art. 4. 0 RevogamNse as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, J9 de outu"oro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 - d:.
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.903 -

DE 19 DE OUTUBRO _DE 1944

Autoriza o Cidadão brasileiro Manoel de Sousa a pesquisar ouro no município
de Currais Novos~ do Estado do Rio Grande do· Norte
O Presidente da República usando Jn atribuição que lhe conf~re o a1 t. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código .de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Manoel de Sousa a pesquisar
ouro numa área de cem hectares (100 Ha) situada no imóvel Bom Jardim,
distrito e município de Currais Novos, do Estado do Rio Grande do Norte, e
·delimitada por um retângulo tendo um vértice na foz do riacho Bom J ardirn.
afluente do rio Mulungu e os lados, que partem dêsse vértice, com dois mil
metros (2.000 m) e rumo quarenta graus noroeste (40° _NW) magnético,
quinhentos metros (500 m) e rumo cinqüenta graus sudoeste (50° SW)
magnético_.
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrfnbs estabelecidos no Código
de Minas.
Ar:t., 3.o O título da autorização de, pesquisa que será uma• via autêntica
dêsse decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) e s·erá transcrito
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam~se as disposiçõe~' em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro. de 1944, 123.0 da Independêqcia e 56.0 da
RepúbliCa.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.904 -

~E 19 J?E OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Moisés Lupion de Troya a pesquísar minérios de
ferro, no município de Casti"o, do Estado do Paraná
. O Presidente da República, usando d9. atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decr.eto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeirc
de 1940 '(Código 'de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizS:do o cidadão brasileiro Moisés Lupi'on de Troya a
pesquisar minérios de ferro numa área de onze hectares e trinta e cinco ares
( 11,35 ha) situada no distrito e município de Castro, do Estado dO Pa-:-aná. e
delimitada por um polígono retilíneo irregular que tem um vértice a· duzentos
e oitenta metros (280 m), .no rumo magnético oitenta e oito graus noroeste
(88° NW) do quilômetro cento e novent<! e seis (km 196) da Iinh<~ da Viaçâo
Férrea Paraná-Santa Cataiina, no trecho Curitiba~Itararé, .e os lados, a partir
do ·Vértice consider2do, têm os seguintes comprimentos e rumos magnético~:
duzentos e quatro metros (204 m), setenta e três graus trinta minutos sudoeste
(73° 30' SW); cento e vinte e quatro metros (124 m), dez graus e trintH
minutos sudeste (10° 30' SE); Sessenta e quatro metros (64 m) vinte e oito
graus sudoeste (28° SW); sessenta e seis metros (66 m), quarenta e· sei'
graus sudeste ( 46° SE); setenta metm!> (70 m), cinqüenta e dois grau;
sudoeste (52° SW); noventa e oito metros (98 m), vinte e cinco gra.us
qu'arenta e cinco minutos sudeste (25') 45' SE); duzentos e vinte metros
(220 m), um grau quinze minutos sudoeste ( 1° 15' SW); cer.to e vinte e
sete metrcs (127' m), setenta e cinco graus e quinze minutos sudeste
(75° 15' SE); quatrocentos metros (400 m), treze graus no·i·deste ll3(1 NE);
duzentos e setenta e quatro metros (274 m), oito graus noroeste (8° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntic-9
dêste Decreto, pagará a taxa de t.rezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será
transcrito no livro próprio da DiVisão de Fomento da· Produção Mine"Lal do
Ministério da Agricultura.
Art. 1.0 .Revogam~se as disposições em contrário
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123. 0 d:'l Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolorúo Sa!les.
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DECRET,O N. 0 16.905 -

DE

19

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Moisés Lupion de T:roya a pesquisar minérios de
' ferro e associados, no município de Castro,. do Estado do Paraná

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,

a,

letra
da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n, 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Moisés Lupion de Troya a
pesquisar minérios de ferro e associados em terrenos situados no distnto e
. município de Castro, do Estado do Paraná, numa área de vinte ·e um hectares
e vinte ares (21,20 I-Ia) delimitada pm um polígono tendo um vértice à
distância de duzentos e oitenta metros ( 280 m), no rumo magnético oitenta
e oito graus noroeste (88° NW) io marcc quilométrico cento e noventa e Sf!is
(km 196) çla linha da Viação Férrea Paraná-Santa Catarina, no trecho Curitib~
Itararé e os lados a partir dêsse vértice, os comprimentos e rumos· magnéticos:
trezentos e vinte metros (320m), setenta e três graus e trinta minutos sudoeste
(73° 30' SW); duzentos e setenta metros (270 m), sessenta e quatro graus
noroeste (64° NW); quinhentos metfos 500 m), vinte e cinco graus nordeste
(25° NE); quatrocentos metros (400 m), sessenta e cinco graus sudeste
(65° SE); trezentos e dois metros (302m), cinco graus sudoeste (5° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos térmos estabelecidos no Código
de- Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será- uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e serú
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art.

4~0

Revogam-se as disposiçiíes em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de outubro rle 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16,906 ...,...- DE 19 DE OUTUBRO DE 1944

Autori;,a o cidadão brasileiro José Vitor Pereira a pesquisar ::alcáreo
município de Lavras, do Estado de Minas Gerais

UQ

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janei:o·
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Vitor Pereira a pesqui~ar
calcáreo numa área de quatro hectares· ( 4 ha), situada no lugar denominado
Passa-Três, Porteira do Chaves c.u Capão, distrito de Ijaci municípiO <:!.e
Lavras, do Estado de !l;linas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que
tem um vértice a cento e trinta metros ( 130 m), no rumo ma.gnético quarenta
e oito graus sudceste ( 48° SW) da casa de residência de Iviaria Madalena de
Paula e cujos lados, divergentes _dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: duzentos <; sessenta e seis metros e sessenta e seU;
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centímetros (266,66 m), cinco graus sudoeste (5° SW); cento e cinq'!-entn
metros (150 m), oitcnts e cinco J?;>aus noroeste (85° NW).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgadn nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título c'la autorização de pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pz.gará a taxa de trezer:>.tos cruzeiros (Cr$ 300,00) 'e será
transcrito no livro próprio ·da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
. Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam·se· as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.

la

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles

DECRETO

N.0

16.907 -

DE

19 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão bril.sileiro Dilney Cha-;·es Cabral a pesquisar carvão mineral
e a.ssocie.dos no município de Orleans, do Estado de Sa~ta Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto·lei n. 0 1. 985, de 29 de i;..meiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Dilney Chaves Cabral.1 a
pesquisar carvão mineral e associados numa área de mil hectares ( 1. 000 Ha),
situada no lugar denominado Rio dos Pinheiros, distrito e município de Orleans,
do Estado de Santa Catarina, área essa delimitada por um polígono irregulax
que tem um vértice a novecentos metros (900 m) no rumo magnético cinco
graus e trinta minutos noroeste (5° 30' NW) da confluência do riacho Eva ttO
rio Carlota e cujos lados, a partir dê:;;se vértice têm os seguintes comprimentJS
e rumos magnéticos: mil e seiscentos metros ( 1. 600 m), este (E); dois mil
e quinhentos metros (2.500 m), norte (N); quatro mil metros (4.000 m1,
oeste (W); duzentos e vinte metros (220 m), sul (S); cento e quarenta e
cinco metros e oitenta centímetros (145,80 m), oeste (W): mil metrc~
( 1. 000 m), sul ( S); cento e quarenta e cinco metros e oitenta centimetros
(145,80), este (E); mil duzentos e oitenta metros (1.280 m), sul (S); mi1
oitocentos e sessenta metros (1.860 m), este (E); quinhentos e quarenta
metros (540 m), norte (N); SE!tecentos e sessénta e três metros e sessenta e
sete centímetros (763,67 m), quarenta. e cinco graus sudeste (45° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
cle Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa· de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e sed:.
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam.se as disposições em contrário.
Rio .::1e Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 dá Independênci::! e 56.0 d'l
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16,908 -- DE 19 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro ]ord,e he ·Paiv·a Meira a pesquisar minério de ferro
e associados no- município de Imbuial, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos tê::mos do Decrete-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de ;Nlinas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadã c brasileiro Jorge de Paiva Meira a
peSquisar minériÓ de ferro e associados no lugar denominado Lagoa Grand&
do Pulador, no distrito de Tunas, mun.icípio de Imbui2l, do Estado do Parana,
numa área de quinhentos hectares (500 Ha), delimitada por um retângul>::
tendo um vértice a duzentos metros (200 m), no rumo magnético dez graus
noroeste (10° NW) do qUilômetro sessenta e cinco (km 65) da Estrad<> de
Rodagem Curitiba-Ribeira é os lados qUe partem dêsse vértice os seguinte~
comprimentos e rumos magnéticos: cinco mil metros (5. 000 m), oitenta graus
nordeste (80° NE); mil metms (1.000 m), dez graus sudeste (10° SE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
A-rt. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto; pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5 000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divis_ão de Fomento da Produção Mineral elo
Ministério da Agricultura.
, ,
.
~rt. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 d'l
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles

DECRETO N. 0 16.909 -- DE 19 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Cecy Coutinho Dantas a pesquisar tantalita e
associados no município de Picuí, do Estado da Paraíba
O Presidente da Rep{;blica, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e flos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de ja11eir9
de 1940 (Código de Minas), decreta':·
Art. L° Fica autorizada a cidadã brasileira Cecy Coutinho Dantas E•
pesquisar tantalita e associados em terrenos do imóvel denominado Piaba, no
distrito de Pedra Lavrada, município de! Picuí, do Estado da Pa;·aíba numa
área de vinte e cinco hectares (25 Ha) delimitada por um qu8.drado tendo um
vértice à distância de quatrocentos e auarenta mettos (440 m) no rumo
oitenta e nove graus sudoeste ( 89° SVJ) da barra do córrEcgo Pend:::mga no rio.
Corrichauá e os lados, que partem désse vértice, têm o comprimento de
quinhentos mf(tros (500 m) e os_ seguintes rumos: i:!itenta e quatro graus
noroeste (84° NW) e seis graus sudoestt: (6° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgá. da nos têrmos estabelecidos no .Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezet~tos cruzeiros (Cr$ 300,00) · e será
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transcrito no livro próprio da Divisã.o de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.tt da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 16 •. 910 -

DE 19 DE OUTUBRO DE r944

Autoriza o cidadão brasileiro Cícero Leite Dantas a pesquisar caulim e tintas
minerais no· município de Milagres, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando Ô9. ·atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de 29 de Janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Cícero Leite Dantas a
pesquisar caulirn e tintas minerais numa área de dez hectares ( 10 b.a), situada
no imóvel denominr..do Boa Vista distrito e município de Milagres, do Estado
do Ceará, e delimitada por um retângulo tendo um vértiêe a setenta metros
( 70 m), rumo sessenta e cinco graus. sudeste ( 65° SE) magnético do caF"to
leste (E) da fachads. norte da .casa de Marcelino TútÓ e os Jados que partetn
dêsse véi-tice com quatrocentos m"etros (400 m) e rumo trinta e cinco graus
sudoeste (35° SW) magnético, duzentos e cinqüenta metros· (250 fl.'), e
rumo sessenta e cinco graus noroeste (65° NW) magnético,
Art. 2.0 Esta autc•rização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Córiigc
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntka
dêste Decreto, pagará a taxa de treze-dos cruzeiros (Cr$ 300.00) e .será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fom~nto da Producão 1\.fineral do
Ministério da Agricultura ,
,.
~
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de- outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16,911 -

DE 19 DE OUTUBRO

i::m 1944

Autoriza o cidadão br:asileiro Sebastião Ferreira dos Santos, a pesquisar quarüc.·
e pedras coradas no município de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando d3. atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1". 985, de 29 de jar:eirc
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Sebastião Ferreira ::los
Santos a pesquisar qua"rtzo e P,edras coradas numa área de quarenta e oito
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hectares ( 48 ha), situada no lugar denominado Surucucu, distrito de Topázio,
município de Teóíilo Otoni, no Estado de Minas Gerais, área essf!. delimitada
por um retângu~o que tem um vértice na confluência dos córregos S2nta Cruz
e do Lagedo e os lados, divergentes dêste vértice, co mos seguinte::. comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros ( 600 m), setenta graus sudoeste
(70° SW); oitocentos metros (800 m), vinte graus sudeste (20° SE).
'Art. 2.0 Esta autorização .é outorgada nos t@rmos estabe!ecidos no Código
de Minas.
·Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr·$ 480.00)
e será transcrito no livro próprio d~ Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se a~ dispcsições em con'trário.
Rio de Janeiro, 19 de outubtT de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
Repúbli~a.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.912 -.DE 19 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Lucas Abilio Saldanha a pesquisar quartzo e
pedras coradas no município de Atalaia, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da at;ibuição que lhe confere o art. 74.
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o 'cidadão brasileiro Lucas Abílio S2ldanha a
pesquis2r quartzo e pedra~ coradas numa á~e~ de cinqüenta hectares ( Sú ha),
situada no distrito e municÍpio de Atalaia, no Est~do de l'.!Iinas Gerats, e
delimitada por um retângulo tendo um vértice a trezentos metros (300 m),
rumo_ dez graus sudeste (10° SE) magnético, da confluência dos córregos
Palmital e Areão e os lados que partem d8sse vértice com mil metros ( 1.000 rr,)
e rumo oitenta graus noroeste (80° NW) magnético, quinhentos metros (500 m)
e rumo dez graus sudoeste ( 10° SW)_ magnético.
Art. 2. 0 Esta, autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códigü
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de. quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República,

GE_I'ULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 ·16.913- DE 20 DE OUTUBRO DE 1944

Outorga a Cal"los de Brito & Cia., çom sede na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, concessão para o aproveitamento da energia de uma queda
de água situada no ribeirão Tabuão, no distrito da sede rio município de
Delfim Moreira, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando dd' o. tribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 164, letra h, do Código de
Águas (Decreto n.O 24.64;3, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquirido9, é
outorgad61 concessiío 3 Carlos de Brito & Cia., com sede ria cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de uma queda de água situada no ribeirão Tz..buão, no distrito de Delfim
]-/lareira, município de igual nome, Estado de Minas Gerais.
§ 1.0 O aproveitamento inicial será de duzentos e cinqüenta e nove (259)
quilows.<tts, correspondente à altura de queda de quarenta e quatro ( 44) metros
e à descarga de derivação de seiscentos ( 600) litros por segundo.
§ 2.0 O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica para uso
exclusivo dos concessionários, que não a poderão suprir a terceiros, mesmo a
título gratuito, excluídas, tods.<Via, dessa proibição as vilas operárias dos mesmos concessionários, desde que seja gratuito o fornecimento de energia que
lhes fôr feito.
Art. 2.0
gam-se a:

Sob pena de- caducidade do presente título, os interessados obri-

I - Registrá-lo na Divisão d~ Águas, dentro do prazo de trinta (30) dis.<S
a sua publicação.
II - Apresentar à Divisão de Águas, em três (3) vias, dentro do,prazo
de um ( 1) ano, contado da ds.•ta em que nela tiver sido registrado o presente
título:
~ás

a) dados sôbre o regime do curso de água a aproveitar, principalmente os
relativos à descarga de estiagem e à de cheia, s.•ssim como à variação de nível
de água a montante e a jusante da fonte de energia;
b) planta, em escala rs.•zoável, da área onde se fará o aproveitamento da
energia, clbraP..gendo a parte atingida pelo remanso da barragem; perfil do rio
a montante e a, jusante do local do aproveitamento;
c) metoclo do cálculo da barragem, projeto, épuní, justificação do tipo adotado; dados geológicos relativos ao terreno em que será. construída a barragem,
cálculo e dimencionamento dos vertedouros, comport2s, adufas, tomada de
água, canal de derivaçãD, disposições que assegurem a livre circulação dos
peixes, seções longitudin"ais e b·ansversa.is; orçamento;
d) condutos forçados; cálculo e justificação do tipo adDts.-do; planta e perfil, com tôdas as indicações necessárias, observando as escaias seguintes: para
a~ plants•s, um por duzentos (1/200), para os perfís, horizontal, um por duzentos (1/200) e vertical, um por cem (1/100); cálculo e projeto da chaminé
de equilíbrio, se fôr indicada; assentamento e fixação por meio de pilares, pontes e blocos de ancoragem, seus cálculos e desenhos, orçamento;
e)_ edifício da usins.•; cálculo, projeto e orçamento; turbinas, justificação do
tipo adobdo; seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4 ou 1/8
até plena ca_rga; indicação de velocidade com· 25, 50 e 100 por cento da
carga, reguladores e S.'Parelhos de medição, desenho das turbinas; tempo de
fechamento;, canal de fuga, etc., orçamentos respectivos;.,
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f) geradores: justificação do tipo adotado; potência, tensão, fator de po~
tência, rendimentos, em diferentes ca'l'gas, em múltiplos de 114 ou de 1/8 até
plena carga, respectivamente com COS 0 ~ 0,7; COS 0 - 0,8: COS 0 = 1;
freqüência de 50 ciclos, variação da tensão e sua regulação; excitatriz,. tipo potência, tensão, rendimento, acoplamento; queds.· de tensão de curto circuito dos
geradores; GD2 do grupo gerador; esquema das ligações; orçamento;
g) indicação dos aparelhos montáveis fora dos painéis de alta· tensão ante<:.
e depois das barras gerais, isoladores, chaves, interruptores, transformadores de
corrente e de tensão, cabos., bs.<rras de segurança, seus dispo~itivos entre si e
as paredes;
h) transfórmadores: as mesmas extgencias feitas para os geradores;
i) esquemas das ligações, indics. ção da linha de alta tensão, e de t·ransmissão, para-raios; bobinas d·e choques; cálculo mecânico e elétrico. da lirtha de
transmissão, com o fator potência igual- a 0,8, sua perda- de potência; tensão na
partida e na chegada; distflncia entre condutores, projeto dos postes; projeto
dB linha de transmissão, que deverá ser ;;.•companhado de mapa da região, em
escala razoável e com detalhes; orcamento;
j) memorial justificativo, incluind~ orçamento global e detalhado de t8das
8" partes do projeto, bem como das desapropriações a fazer.

III __:__ Assinar o correspondente contrato dentro.do prazo 'de sessenta (60)
dias, contado da data em que f8r publicada a aprovação da respectiva• minuta
pelo Ministro da Agricultura,
IV ~ Apresentar o mesmo ~ontrato à Divisão de Águ~s, para os fins de
registro, até sessenta ( 60) dias depois de registrado no Tribunal de Contas.
V - Obedecer, em todos os projetos, às prescrições técnicas que forem
determinadas pela Divisão de Águas do Departamento N;;.donal da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura,
P8.rágrafo único. Os prazos, a que se refere êste artigo. poderão ser
prorrogados por &•to do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas
de Departamento Nacional da Produção Minera!.
Art. 3.0
O~ concessionários ficam obrigs.dos a construir e a manter nas
proximidades do local do g.proveitamento, onde e desde quando f8r determinado
pela Divi~8o de Águas, as instalações necessárias a observações linimétricas e
medições de descarga do curso de água que vão utilizar, e a• realizar as obser~
vaÇões de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 4. 0 A minuta do contrato disciplinar desta concesSão será preparada
pela Divisão de ÁgÚas e submetida à aprovação do ~inistro da Agricultura.
Art. 5. 0 A presénte concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data do registro do respec.tivo contrato .na Divisão de Águas.
Art. 6.° Findo o prazo da conc'essão, t8da a propriedade dos concessionários que, no mómento, existir em função exclUsiva e permanente do respectivo
aproveitamento de energi.a hidráulica, reverterá para o Estado' de Minas Gerais,
mediante indenização do custo histórico, isto é, do capital efetivamente invert'tdo, menos s• depreciação.
§ ,l.o Se o Est:.:do de Minas Gerais fizer uso do seu direito a essa reversão, cumprir-lhe-á garantir aos ex-concessionários, mediante preço calculadv
pela forma estabelecida no Código de Águs•s, o forneciri:Ji~nto da energia que
não fôr utilizada pa-ra serviços públicos ou de utilidade pública.
§ 2. 0 No caso c'o'ntrário, caberá aos concessionários a alterns•tiva de requerer ao Govêrno Federal seja renovada a concessão pela forma que, no respectivo contratp, deverá estar previstao, ou de restabelecr, no curso de água, às
suas expensas, a situação anterio':' ao aproveitamento concedido.
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§ 3.0 Para os efeitos do § 2.0 dêste artigo,. ficam os concessionários obrigados :>~ dar conhecimento ao Go~êrno Fedetal da de:isão do Estad_? de Minas
Gerais e a entrar com o requenmento de prorrogaçao da concessao ou o de
desistência desta,. até seis (6) meses antes do término do respectivo prazo.
Art. 7.0 Os concessionários go~arâo, desde a data do regi;>tro de que
tr~ta o art. 5.0 e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do
Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria.
. Art. 8.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas .s.•s disposições em contrário.

Rio de· Janeiro, 20 de O;Utubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da Repúbiica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.914

-DE

20

DE OUTUBRO DE

1944

Declara de utilidade pública a desapropriação das terras que menciona, situadas
no Município de Uberaba, Estado ·ae Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o· artigo 74, letra a, da Constituição .e de acôrdo com o disposto no art. 6°. cor<.binado com o art., 5.0 , alínea 11, do Decreto-lei n. 0 3. 365, de 21 de junho de
1941, decret'a:
Art. 1.° Fica declarada de utilidads pública a desapropriação das terra:>
de Dona Maria Madalena de Jesus e Dona .Dilaria Pereira Primo. numa ácea
aproxi:qJ.E~da de 166,33 hectares, tendo ccmo limites a nascente do "Córregc
do Tutuna". Fazenda Experimental de Criação "Getulio Vargas" Rio Uberaba e a Estrada Real, confonlle plantas anexas ao respectivo processo, a de
Manuel Nogueira com uma área de cer.:a de 96,80 .hectares, com as divisas e·
confrontações co.nstantes da Certidão de Registro de Imóveis da Comarca de
Uberaba, também anexada ao. refArido processo.
Parágrafo único. A desapropriaçã9 em aprêço .tem por finalidade ampliar a área da Fazenda Experimental de ·Criação "Getulio Vargas", do Mlnistério da Agricultura, alí sediada·.
Art. 2.0 Fica, para os devidos efei'tos, declarado de caráter urgente a
desapropriação de que se trata·.
Art. 3.° Cabe ao Ministério da Agricultura promover a execução da aludida desapropriação, nos têrmos do art. lO do Decreto-lei n. 0 3 365, citado.
Art. 4. 0 O pagame~to das indenizaçõ~s decorrentes da desÔJ.propriação
em causa, Correrá à conta das verbaS da mencionada Fazenda "Experimental
de Criação "Getulio Vargas", depositadas na Agência do Banco do B•asil, na
cidade de Uberaba, no referido Estado. ·conforme autorizacão constante da
Exposição de Motivos G. M. 362, de 16 de março dê 1943, ~do Mmistério da
Agricultura.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em ·contrário.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da :República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.915 -

DE

20 DE OUTUBRO DE 1944

Aprova o ;:egimento do Serviço de Estatística da Educação e Saúde, do
Ministério da Educação e Saúde
O Presidente da República, usando C:a atribuição que lhe confere o arw
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica aprovado o regimento do Serviço de Estatística da Educação e Saúde, do Ministério da Educação -e Saúde, que, assinado pelo respectivo Ministro de Estado, com êste baixa.
Art. 2.0

Êste· Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas ns diSposições em contrário.
Rio de JaneirO, 20 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.

REG!Th!ENTO DO SERVIÇO DE ESTATíSTICA DA EDUCAÇÃO
E SAúDE
CAPÍTULO

I

DA FIN.ALIDADE

Art. 1.0 O Serviço de Estatística da EducaÇão ~ Saúde (S E.E.S.),
subordinado administrativamente ao Ministro da Educação e Saúde e obe.diente à orientação técnica do Conselho Nacional de Estatística, constitui 'UTI
dos ór'gãos executivos centrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta·
tística (l.B;G.E.) e tem por finalidade levantar as· estatísticas referentes
às atividades educacionais, culturais, urbanísticas e m2dico-sanitárias do país,
·bem como promover, em publicac,;ões próprias, ou po:r intermédio do S. D. e
do I.B. G. E., a divu~gação dessas estatísticas.
CAPÍTULQ

li

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

O S.E.E.S. compreende:
de
de
de
de
de
de
de

Ensino Primário ( S, E . P. )
Ensino em Geral (S.E.G.)
Atividades Culturais ( S, A.C.)
Atividades Urbanísticas (S. A, U.)
Atividades Médico~sanistárias (S. A .M.)
Estudos e AnáliSes (.S.K.A.)
Administração (S. A. )

Art. 3.0 As seções
Art. 4.0 O diretor
blicos:
Art. 5.0 Os órgãos
coordenados, em regime

terão chefes designados na forma dêste regimento.,
terá um secretário escolhido dentre funcionários pú~
que integram o S.E.E.S .. funcionarão perfeitamente
de mútua colaboração, sob a orientação do diretor.
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III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art. 6,°

Compete à S. E. P,:

I - cooperar com as repartições regionais participantes do Convênio de
Estatísticas Educacionais, e conexas; para a execução dos trabalhos de· est<~~
tlstica do ensino p1:imário em geral;
II - observai e fazer observar as normas estabelecidas naqu:::le Convê·
nio e outras que venham· a ser firmadas:
·
III - criticar as contribuições envi2das pelas repartições regionah, p'"e~
parar a súmula das informações obtidas -e tabelar os resultados da estatíst>C>l
nacional, Pos quadros definitivos de síntese e de detalhe;
IV - colaborar nos trabalhos que "visem ao aperfeiçoamento ou à uni~
formização dos registros escolar-es que. se relacione-in com a estatística a &s-u
cargo.
Art. 7.°

CompeteàS.E.G.:

I - proceder à coleta de dados e efetuar a crítica dos mesmos, com o
fim de apurar e elaborár as estatísticas referentes a:
a) atividades educacionais a cargo da União, de ac8rdo com as normas
constantes do Convênio Estatístico de 1931 e têrmos especiais que venhaw a
ser firmados, ou com ulteriores decisões do I. E. G, E.:
b) bibliotecas, museus e demais imtituições que sejam privativas de ~s
tabelecimentos de ensino.

II - manter organizado e atualizado o cadastro das instituições educacionais existentes no país, com exclusão das que ministrem ensino pré-prtmário
e primário;
III - cooperar 'com os estabelecimentos de ensino na organizaçâo, r.o
aperfeiçoamento e na uniformizaçâo das estatísticas educacionais compreen.didas no âmbitO de suas atribuições;
IV - fazer a fusão das estatística:> que elabora com as do ensino primário em geral, segundo plano aprovado pelo diretor.
Art. 8.° Compete à S. A.C.: - Proceder à coleta de dados e efetuar
a 'crítica dos mesmos, com o fim de apurar e elaborar as estatísticas referentes a:
Bibliotecas e Museus que não sejam privativos de educan-iários;
II - Institutos científicos e técnico-científicos;
III - Arquivos públicos;
IV Associações culturais (cientificas, literárias, artísticas, educatiVas,
dvicas, recreativas, desportivas, etc.;
V Congressos e conferências públicas e outros certames do mesmo
gênero;
VI Sessões cívicas e festividades sociais de caráter público;
VII EXposições e feiras;
VIII Monumentos históricos e artísticos que não se relacionem com
qualquer culto religioso;
IX Difusão bibliográfica;
X Imprensa em geral;
XI Radiodifusão;
XII Aspectos culturais da indústria fonográfica;
XIII
Cinematografia '(aspectos culturais da produção e circulação de
filmes);
XIV
Espetáculos teatrais e cinerpatográficos, concertos, festivais e
outras diversões;
I -

192

ATOS .DO PODER EXECUTIVO

XV -

Teatros, cinemas e outra;s casas de diversões;'

XVI -

BBlas-artes:

XVII. Cultura física;
XVIII - Propriedade intelectual (literária, científica e artística);
XIX Invenções;
XX Pesquisas e missões científicas e culturais;
XXI - Registro das profissões liberais;
XXII - Excursionismo;
XXIII Escotismo;
XXIV - Subvenções e ·auxílios relacionadós com o movimento cultural;
XXV Despesas públicas com a cultura.
Parágrafo único. A S. A. C. compete, a.inda, realizar pesquisas estatísticas relativas aos demais fatos concernentes às atividades culturais e científicas, re~peitadas, porém, as atribuições das outras seções do S .E. E. S, e
das demais repartições centrais do sistem§. estatístico federal.
Art. 9.° Compe-i:e à S. A. U.: ~ proceder à coleta de dados· e efetuar a crítica dos mesmos, com o fim de apurar e elaborar as estatísticas
1 eferentes a:
I - Logradouros públicos (vias públicas, praças, parques, bosques, hortos
e jardins);
I! B:alneários, piscinas, lagos artificiais, açudes, reprêsas, canais e
cutros melhoramentos urbanos e rurais;
III Pavirüentação, arborização e ajardinamento urbanos;
IV Iluminação pública e domiciliária;
V Abastecim~nto dágua;
VI - Limpeza das vias públicas e remoção domiciliáda· do lixo;
VII - Esgotos sariitários;
VIII Cemitérios.
Parágrafo único. À S. A. U. compete, ainda, realiZàr pesquisas estat.isticas relativas aos demais fatos ccu.cernentes às atividades mbanísticas,
respeitadas, porém, as atribuições das outra.s seçõ.es do S. E .E. S. e das
demais repartições centrais do sistema estatístico federal.

proceder à coleta àe dados e efeArt. 10. Compete à S.A.M.:
tuar a crítica dos mesmos, com o fim de apurar e elaborar as estátisticas referentes a:
I .:__ Serviços preventivos de saúde pública;
II Defesa sanitária em geral;
III Campanhas sanitárias;
IV - . Assistência médico-hospitalar;
V Assistência médica em ,ambulatórios, clínicas e centros de saúde;
VI ~ Assistência médica escolar;
VII - DeSpesas públicas com a assistência médicc~sanitária.
Parágrafo único. À S. A. M. compete, ainda, realizar pesquisas esta~
tísticas :elativas aos demais fatos concernentes às atividades - m!?dico-sanitár~as, respeitadas, porém, as atribuições das outras seções do S.E.E.S. e das
demais repartições . centrais do sistema estatístico federal.
Art.

11.

Compete à S.E.A.:

I proceder à análise dos trabalhos estatísticos realizados p2Ias outras
seções;
II elaborar trabalhos- expositivos ou analíticos sôbre as estatísticas
n cargo do Serviço;
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III preparar trabalhos cartográficos para atender a determinações recebidas ou a solicitações da Secretaria-Geral do I. B. G, E., bem -como estudar e executar trabalhos destinados a repartições do Ministério e outras da
Administração Federal, desde que cs assuntos se enquadrem nas àtribuições
do S. E. E. S. e não haja prejuízo para os seus serviços normais;
IV - elabora,r trabalhos para atender a consultas que !:!Xija:rr: apuraçÕ>::!s
especiais de elementos de que disponha o S.E.E.S., ou que possam ser
encontrados em qualquer outrn fonte;
V - planejar e executar desenhos, pinturas e trabalhos de caligrafi.a e
cartogr<>.fia que se relacionem com as atividades do Serviço;
VI - preparar as publicações técnicas do Serviço, destinadas à divulgação estatística, no país e no estrangeiro, ou à documentnção privativa da
repartição;
VII - preparar a contribuição do Serviço às publicações próprias do
I.B.G.E.;
VIII - 0 rganizar e executar trabalhos gráíicos destinados a figurar em
feii as, exposições e outros certames, nacionais ou internacionais, a que o
Serviço deva comparecer;
IX organizar ou rever os planos necessários aos trabalhos técnicos
do Serviço, de acôrdo com as instruções especiais do Diretor;
X - realizar inquéritos ou pesquisas especiais que não sejam da com~
petência das outras seções;
XI - organizar, registrar e conservar a documentação gráfica do serviço;
XII - organizar e manter em dia a documentnção informativa doutri~
nária, técnica ou científica e colecionar cópias dos trabalhos elaborados pelo
Serviço, recortes ae jornais, publicações e quaisquer informações necessárias
aos interêsses da repartição.
Art .. 12. Compete à S. A.':
I receber, registrar, distribuir, arquivar e expedir a correspondência
oficial relativa às atividades do S. E. E. S.;
Il - preparar ~. quando fôr o caso, enc:::..•minhar aos respectivos Órgãos
do Departro.-mento de Administração (D.A.) do Ministério o expediente relativo a Pessoal, material, orçamento ou qualquer outro pertinente ~o S. E. E. S.
e que se refira a ·atividades compreendidas no campo de ~ção daquele Depmtamento.

Parágrafo único. A S.A. deverá funcionar perfeitamente articulada com
o D, A. do Ministério, observando as normas e métodos de trabalho prescritos pelo mesmo.

CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 13. Ao Diretor incumbe:
orientar e coordenar as atividades do ·serviço;
de0>pach2r, pessoalmente, com o Ministro de Estado;
baixar portarias, instruções e ordens de serviço;
comunicar-se diretamente, sempre que o interêsse do serv1ço o
exigir, com qua•isquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de Estado,
caso em que deverá fazê-lo por intermédio do Ministro de Estado da Educa-ção e Saúde;
V assegurar estreita colaboração entre o S. E. E. S. e as repartições
centrais e regioDr.:is do sistema estatístico brasileiro;
VI - executar e fazer executar as Resoluções do Conselho Nacional de
Estatística;
Cal. de Leis ~ Vol. VIII
F. 13
I

11
III
IV -
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VII :..___ submeter, anualmente, ao Ministro de Estado, o plano de tr~
balho do Serviço;
VIII -. apresentar, anualmente, ao Ministro de Estado, o relatório sôbre
a& &tividades. do Serviço;
. IX - propór ao Ministro de Estado as providências necessárias ao aperfeiçoamento do serviço;
X - reunir, periOdicamente, os chefes das seções, para discutir e assentsor
providências relativas ao serviço, e comparece.r às reuniões para as quais seja
convocado pelo Ministro de Estado;
XI aprovar pbnos de trs.obalho,. pesquisas e estudos sôbre assuntos
estatís.ticos;
XII - opinar em todos os assuntos relativos às atividades da repartição,
dependentes de solução de autorid'ades superiores, e resolver os demais, ouvidos
os órgãos que compõem o Serviço;
XIII orgcmizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial;
XIV
determinar ou autorizar a execução de serviço externo;
XV
fazer publicar os trabalhos elaboi:"ados pelo Serviço;
XVI
admitir e dispensar, n~ forma da ·legislação, ·o pessoal· extranumerário;
XVII - designar e dispensar os ocupantes de funções gratificadas e
seus substitutos eventuais;
XVIII - movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pessoal
lotsdo;
·
XIX expedir boletins de merecimento dos funcionáriós que lhe forem
diretamente subordinados;
XX - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe fôr diretamente subordinado e aprovE.>r a dos demais servidores;
XXI - elogiar e ·aplics•r penas disciplinares, inclusive a de suspensão até
30 dias, aos servidores lotados no Serviço e- propôr ao Ministro de Estado o.
aplicação de penalidade que exceder de sua alçada;
XXII - determinar a instauração de processo administrativo;
XXIII antecipar, cu prorrogar, o período normal de trabalho.
Art. 14. Aos chefes de seção incumbe:
I II -

dirigir e fiscalizar os t"fabalhos da respectiva seção;
distribuir os tmbalhos a•o pessoal que lhes fôr subordinado;
III - orientar a execução dos trabalhos e manter a coordenação et")-tre
os elementos comp'onentes d,a respectiva seção, determinando aos norma,\ e
métodos que se fizerem aconselháveis;

IV -

despachar, pessoalmente, com o Diretor do Serviço;
apresentar, mensalmente, ao Diretor, um boletim dos trabalhos
da seçã:o e, anuE.>lmente, um relatório dos trabalhos reali~ados, em andamentb
e planejados;
VI - propor ao Diretor medidas convenientes à boa execução dos tra~
balhos;

V -

VII - responder às collsultas que lhes forem feitas· por intermédio do
Diretor, sôbre assuntos que se relacionem com as suE.>s atribuições;

VIII -

distiibuir

o

pessoal, de

acôrdo

com

a

conveniência do

ser~

viço;
IX expedir bolet_ins de merecimento dos funcionários que lhes forem
direh':mente subordinados;
X organizar e submeter à aprovação do Diretor a escMa de férias
do pesscal gue lhes fôr subordinado, bem como as alterações subseqüentes;
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XI aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 15 dias,
aos seus subordinados e propor ao Diretor a aplicação de pencdidG.de que
escape a sua· alçada;·
XII velar pela disciplina e manutenção do· silêncio nos recintos de
trabalho. '"
Art. 15. Aos chefes das S.E.P., S.E.G., S.A.C., S.A.U., S.A.M.
e S. E. A. incumbe, além do enumerado no artigo anterior!
I - organizar, anualmente, o plano de trabalho da seção e submetê-lo
a 6!provação do Diretor;
·n - organizar projetos ou pareceres sôbre os assuntos da seção, que
tenham de ser encaminhados ao estudo do Conselho Nacional de Estatística
(C.N.E. );
III - contribuir para a•s publicações relativas às atividades do S. E. E. S.,
com monografias ou memórias, que expressem os resultados das pesquisas estatísticas da seção;
IV - elaborar, segundo a competência atribuída à- respectiva seção, trabalhos especiais destinados aos órgãos técnicos do Ministério, a instituicões
nacionais ou estrangeiras públicas ou particulsores e sugerir ao Dir~tor
o expediente necessário à entrega ou remessa dos mesmos;
V - orgsmizar· os originais da série especial de tabelas sistemátiéas destinadas ào "Anuário Estatístico do Brasil", às sinopses, regionais e a quais'i~uer outras publicações para as quais contribuam o S.E.E.S e o I.B..G.E.;
VI propor ao Diretor os· servidores que poderão s·er desigr:ados. para
executar, fora da repartição, serviços de coleta e outros de interêsse da seção.
Art. 16. Ao Secretário do Diretor incumbe:
I --------:- atender às pessoas que desej~rem comunicar-se com o Diretor,
encaminhs•ndo-as ou dando a êste conhecin1ento do assunto a tratar;
I! - representar o Diretor quando para isso fôr designado;
III - redigir a correspondência pessoal do Diretor,
Art. 17. Aos demais servidores sem funções especificadas neste regimento, incumbe ·executar os trabalhos que' lhes forem determin~dos pelos seus
superi9res imediatos.

CAPiTULO V
DA LOTAÇÃO

Art. 18. O Serviço terá a 1otaç5o aprovada em decreto.
Parágrafo único. Além dos funcionários constantes da lotação, o Serviço
poderá ter pessoal extro:.•numerário.

CAPÍTULO VI
DO HORJWIO

Art. 19. O horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor, respeitado o número de horas seni.anais ou mensais éstabelecido para o Serviço
Público Civil;
Art. 20, O horário do peSsoal designado ps.Ta se.rviço externo será estabelecido de acôrdo com as exigências dos trabalhos, observado o mínimo
de horas semanais, ou mensais, estabelecido para o Serviço Público Civil,
sendo a• freqüê-ncia apurada por meio de boletins diários de produção.
Art. 21. Q,Diretor do Serviço não fica sujeito a ponto, devendo, porém,
observar o horário fixado.
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CAPÍTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 22.

Serão substitUídos, automàticamente, em suas faltas e impa·

dimentos eventuais, até 30 dias:

I -

O Diretor por um dos chefes de seção de sua indicação e designado

pelo Ministro de Ests.<do;
li os chefes de seção, por servidores designados pelo Diretor, mediante indic2:ção do respectivo chefe.
ParágraÍo único. Hz.ve:rá, sempre, servidores previamente designados para
as substituições de que trata êste artigo.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 23. Mediante instruções de serviço do respectivo chefe, e.-s seções
poderão desdobrar-se em turmas.
Art. 24. Nenhum servidor poderá fazer publicações e conferSncias ou
dar entrevist:::.s sôbre assuntos que se relacionem com a organização e as
ativid.s•des do Serviço, sem 2utoriza:ção escrita do Diretor.
Art. 25. Os trabalhos rea1iz2.dos no S ."E. E, S, poderão ser publicados,
desde que para isso haja autorização do Diretor, em revistas científicas nacionais ou estrangeiras, conStando, porém, como único subtítulo a expressão
"Trabalho do Serviço de Estatística da Educação e Saúde",
Art. 26. A juízo do l;)iretor, poderão ser incluídos, em· publicações
do S.E.E.S., t.rab'alhos relevantes de técnicos estranhos ao mRsmo, quando
se referirem a m;suntos relacionados com as suas finalidades.
Rio de

J aneiio,

20 de outubro de 1944. -

DECRETO N. 0 16.916 -

DE

21

DE

Gustavo CapaLema.

OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da Repl.blica, usando da atribuição que 1he confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do art .. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 47 (quarenta e sete) cargos da classe E d9.
carreira de Operário de Artes Gráficas, do Quadro Suplementar de- Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude da demissão de Hei-J:or Aivares Veludo e das promoções de Hilda Borges fu1onteiro, Amérkc da Cc:nceição Ribeiro, Oiti Soares, Alberto de Macedo, Antônio Pompílic da Silva,
Osvaldo Gomes dos Santos, Manuel Luiz da Costa, Caetano de Assis Benvinda Rodrigues, Euclides de Oliveira, P:::mlo Pinheiro da Silve:. Sebsstião Ht•rmes Cid Maia, Anália Sebastiana de Faria Soares, Sílvio Vieira da Silva,
Agnelo Silva, Joaquim M2urício de Ataíde, José dos Santos Pmheiro, Saturnino Muniz da Silva Júnior, Isaura Higína Teles, Inácio Cupolilo. Emere·w.
da Silva Bulhão, Ulisses da Fonseca Aresta; Mário Fontoura de Oliveha, ~s
to~fo Mendes de Lima, Olga de Castro, I\'!~nuel de Freitas Lourenço }úni0r,
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Nilo Soares de Sou~a, Pedro dos Santos Monteiro, Rui Cortad Dias, Lourh: d
Francisco Gomes, Lisis da Silva Neves, Eduardo Vieira de Araúj(,, Lucmda
dos Santos 1.\1artins, H8r0ldo Manuel Coelho, Eustáquio do Couto Dias, Otacílio Teixeira, Odete Faixa o, Timótea Eglem de Araújo, Flavicno ·da R0cha
Medrodo, Claudionor de Paiva Linhares. Noêmia Frontino Gomes~ Luiz Gcnzaga França Ferreira, Sebastiana de Siqueira },<eis, Osvaldo da Silva Amaral,
Francisco Goulart Guimarães e Juvenal Rodopiano, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do
mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de- Janeiro, 21 d~ outubro de 1944, 123.0 da Independência' e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Alexandre 'Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.917 -DE 21 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. L 0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos dois (2) cargos da classe H da carreira de
Oficial Administrativo, do Quadro da Justiça Parte Suplementar do
Ministério da Justiça e Negócios Interb.res, vagos em virtude das promoçócs
de Otávio Moreira de Menezes e José Tavares de Sousa, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente da Parte Permanente
do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Rep~blica.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.918 -

DE 21 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arw
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. L 0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195,- de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam Suprimidos dois (2) cargos da classe C da carreira de
Servente, do Quadro da Justiça Parte Permanente do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude do falecimento de Otávio· de

198

A'I'OS

DO PODER EXECUTIVO

Sousa Brandão e da promoção de Ricardo ·Pereira da Silva, ficandG ·sem
aplicação a dotação. correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da RepÚblica.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Miucondes Filho.

DECRETO N. 0 16.919 -

DE

21

DE OUTUBRO DE

1944

Suprirrie cc:rl!,o extinto
O Presidente da República, u~ando da atribuição que lhe confere o ·ar..
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmOs do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe E da carreira de Dactllógrafo, do Quadro da Justiça - Parte Suplementar - do Ministé:-io da j'll.stiça e Negócios Interiores, vago em virtude da promoção de Cora Gomes Netq,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente (ia
Parte Permanente do mesmo Quadro do referido IVIinistério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de outubro ·de 1944, 123.0 da Independêtlcia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre lt!atcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.920 -

DE.

21 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmOs do art. 1.0, alínea n, do D~
ereto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art: 1.° Ficam suprimidos oito (8) cargos da classe B da carteira de
Servente, do Quadro da justiça Pa1·te Suplementar do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, vagos em virtude das prom_oções de Manuel da
Silva Muniz e Manuel Rodrigues de Menezes; e das exoneraç_ões de Orlando
Mendes, Lélio Gama, Joaquim Alves de Aguiar, Hélio da Silva. Francisco
Pereira e Benedito Reis, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21. ·de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da R~pública .
GETULIÜ VARGAS.
Alexandre Marc~ndes Filho.
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DECRETO N. 0 16.921

-DE

23

DE

OUTUBRO DE-

1944

Cria a 3.u Companhia Rodoviária Independente com aproveitariJ.ento da
IV /4. 0 Batalhão Rodoviário

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1,0 E' criada, para instalação imediata, com sede em Cuiabá .(Estado de Mato Grosso), a 3.a Companhia Rodoviária Independente, com a tramformaç5o da IV /4. 0 Batalhão Rodoviário.
·
Art. 2.0 A 3.a Companhia Rodoviária Independente encarregar-se-á, no
·
momento, da construção da Rodovia General Rondon, ligando Cmabá a Vi- '
lhena.
ArL 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Indapendência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Canrobert Pereira da Costa

DECRETO N. 0 16.922 -

DE

23

DE OUTUBRO DE

1944

Retifica, em parte, o Decreto n. 0 13.753, de 27 de outubro de 1943,
e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5.0 rio
Decreto-lei n. 0 4.807, de 7 de outubro de 1942; 1.0 do Decreto-lei n. 0 5. 777,
de 26 de agôsto de 1943; e 2.0 do Decreto n. 0 10.358, de 31 de agôsto de
1942, decreta:

Art. 1.° Fica retificado para Torazo Olnmoto- Chá Riheira. São Paulo,
o nome da firma constante sob n. 0 29· no art. 1.0 do Decreto n. 0 13.753, de
27 de outubro de 194-3.
Art. 2.0 A liquidação da firma T·-:.razo Okamoto !_ Chá R~beira, compreende a venda, na forma estabelecida no Decreto n. 0 13 753 de 27 de
o;utubro de 1943, de todos os bens que estejam por qualquer forma ligados à
cultura, industrializaçào e ao comércio do produto registrado sob a d?-nominação de "Chá Ribeira".
Art. 3.0 São considerados válidos os atos praticados . pelos Liquidantes
desde a data das respectivas nomeações.
Art. 4.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicaç8o.

Art. 5.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.e
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 16.923 -

DE

23.

DE

OUTUBRO DE

19~4

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usaudo da atribuição qu~ lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decreto~lei

n. 0 3.195, de .14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo de Ajudante de tesoureiro (Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Ceará), padrão G, do Quadro
1Il Parte Suplementar do Ministério da ViaÇão e Obras Públicas,
vago erh virtude da aposentadoria de Celso de Lima Verde, devendo a
dotação correspondente aterider ao provimento de cargos vagos criados pelo
Decreto-lei n. 0 4. 645, de 2 de setembro de 1942.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independênci~ e 56.0

d" República.

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0

16.924 -

DE 23 DE OUTUBRO -nE 1944

Ap!ova projeto e orçamento para o quinto trecho da ligação ferroviária Joaquim· JYlurtinho à Fazenda Monte Alegre,_ na Rêde de Viação ParanáSanta Catarina

O Presid'2'·1te da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra· a da Constituição, decreta:·
Artigo único. Ficam aproví3-dos o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 20.980.152,20 (vinte milhões novecentos e oitenta mil cento e
cinqüenta e dois cruzeiros e vinte centavos), que com êste baixam, rubricados, pelo Diretor Geral do 'Departamento Nacional de Estradas de Ferro,
para a construção do quinto trecho da ligação ferroviária. de Joaquim Murtinho à·' Fazenda Monte Alegre, compreendido entre os- Km 79+464 e
98+259,61 na Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.O .16.925 -

DE

23 DE OUTUBRO DE 1944

Cria funcões na Tabela Numé-rica Ordinária de Extranumerátio-mensalista da
~Biblioteca Nacional, do Ministério da Educação e Saúd8
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadns, na Tabela NuÍnérica Ordinária de Extranumerário-mensalista .da Biblioteca Nacional, do Ministério da Ecl.ucação e Saúde,
quatro funções de auxiliar de escritório, referência VII.
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Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na im~
portância de Cr$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos cruzeiros), correrá,
no período de 1 de, novembro a 31 de dezembro do corrente ano, à conta
do crédito especial aberto pelo Decreto-lei n.0 6. 737,. de 25 de julho de 1944.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de ·1944,. 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.926 -

DE

23

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art •., L 0 , alínea n, do D2creto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidos seis (6) cargos da classe F da .carreira de
Dactilógrafo do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vagos em
virtude das aposentadorias de Estela de Freitas Melro Barbosa e de Ilídia
Queiroz Soares de André" das exonerações de. Perí Oriçanga Cerri e de joào
Evangelista Tavares- Júnior, da promoção de Rubem Silva e da transferência
para outra carreira do Quadro Permanente de Aurea de Azevedo Soares, devendo a dotaçao correspondente ser levada a crédito da Conta· Corrente do
Quadro Permanent~. do referido Mini~tério.
Art. 2:0

Revogam-se as disposições em contrário.

RiO de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da. República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.927 -

DE

23

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição' que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1-.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art.
Servente
tude das
da Cruz,

1.° Ficam suprimidos seis (6) cargos da classe C da carreira de
do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vagos em virenxonerações de Felício Fiori de . Magalhães Costa e Herbert Lúcio
das aposentadorias de Joaquim Pedrci de Alcântara e de Pierantonio
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Doinenico, do falecimento de Francisco Madureira e da promoção de Antero
Ferreira, devendo a dotasão correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do Quadro Permanente do referido Ministério.

Art.

z.o

Revogam-se as disposições em cóntrário.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.c
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.928 -

DE

23

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime Cargo extinto
O Preside'nte da República,. mando da atribuição que lhe confere o lOlttigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , _alínea n, do De-creto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um ( 1) cargo da classe D da carreira de Prático de Labor<~tório do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura,
vago em virtude da promoção de Manuel Osvaldo da Silva,_ devendo a dotação
Correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro PermaR
nente do referido Ministério.
Art. 2.0 RevogamRse as .disposições em· contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da· Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa!fes.

DECRETO N. 0 16.929 -

DE

23 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arR
tigo 74, letra a, d·a Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do D-e·
ereto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos quatro ( 4) cargos da classe H da carreira
de Oficial Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da AgriculR
tura, vagos em Virtude das promoções de Cícero Lo_pes da Rosa e de Dario
Vizeu Barcelos, da exoneração de Elói Franqueira Soares e .da transferência
para idêntica carreira do Q.uadro Permanente de Ediná Braz Pinto da Silva,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do
Quadro Permanente do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as dis~osições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO . VARGAS •

Apolonio Salles.

A'rDS
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DECRETO N. 0 16.930

~

DE 23 DE OUTUBRO DE -19:44

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe· confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , allnea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 ele abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido u:m (1) cargo da .classe E da carreira de Fiscal
de Plantas Têxteis do Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, vago
em virtude do falecimento de Adail Pinheiro i'v!achado, devendo a dotação
corresponde"nte ser levada a cr~dito da Conta Corrente do Quadro Permanente
do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.931 -

DE 23 DE OliTUBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
· O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 d'e abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo de ProfesSor, em comissão:· padrão I, do Quadro Suplementar .,do Ministério da Agricultura, vago em Virtude da exoneração de Rubens Santos de Oliveir9., devendo a dotação corre~ondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente.
d~ mesmo Ministério·.
Art. 2.0 RevogamMse as disP,osições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DE.CRETO N. 0 16.932 -

DE

23

DE OUTUBRO DE

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, u::.ando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Deereto-lei n. 0 3.·195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Ari:. 1.° Fica extinto urn ( 1) cargo da classe H da carreira de Classificador de Produtos Vegetais do Quadro Permanente do Mini.stério da Agri-
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cultura, vago em virtude da promoção de Amasvindo de Azevedo Marques,
deverldo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente da
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contd.rio·.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.933 -

DE

23

DE OUTUBRO DE

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da 'atribuição que lhe confere· o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3, 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.0 Fica extinto um ( 1) cargo da classe H da carreira de Médico do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, vago eril virtude
da promoção de Ascânio Augusto de Araújo Jorge, devendo a dotação cor~
respondente sei:' levada a crédito da Conta Corrente do mesmo- Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.934

~ DE

23

DE OUTUBRO DE

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuíção que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um ( 1) cargo da clasSe E da carreira de Cal~
culista do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, vago em virtude da exoneração de Samuel Goltsman, devendo s dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Quadro do referido MirJistério,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,
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DECRETO N. 0 16.935- DE 23 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime cargo e;xtinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere a· artigo 74, letm a, da 'Cons~ituição, e nos têrmos do' art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 d.0 abri~ de 194·1, decreta:
Art. 1.° Fica supdmido u.-rn ( 1) cargo da classe E da carreira de Maquinista de estr8da de fe~·ro, do Quadro VII Parte Suplementar do
Ministério da ·Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção da
Teodolino Ri'ceúo, ficando sem aPlicação a dotação correspondente.
Art. 2.0

Revogam-se as disPosições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123."> da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO

N. 0

16.936

- D E 23 DE OUTUBRO ·nE

1944

Suprime cargo extinto

'

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
'

Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo. da dasse D da carreira de Maquinista de estrada de ferro, do Quadro VII Parte Suplementar do
Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da promoção de
Luiz Gimenes, ficando sem aplicação a dotação corresponc1-ente.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independêncía e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Limtl.

DECRETO N. 0

16.937- DE 23 DE OUTUBRO DE

1944

Suprime car-gos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConStituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica::n suprimidos três (3) cargos da classe D da carreira de
Agente de estr8.da de ferro, do Quadro IX - Pa1·te Suplementar do Mi-
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nistério da Viação e Obras Públic_as, vagos em virtude da promoção de Miguel Nepomuceno, da demissão de Arlindo Soares de Góis, e de. falecimento
dE' Otávio Arruda de Miranda, ficando · sem aplicação a dotação correspondente.
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da lridependência e 56.0
da República.
GETULIO V A..~GAS.

] oão de Mendonça Lima

DECRETO N. 0 16.938 -

DE

23

DE OUTUBRO DE

1944

O Presidente da República, 1usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De-

cret(l-lCi n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um ( 1) cargo da classe B da carreira de Servente, do Quadro VIII Parte . Suplementar do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vago em virtude da promoção de Antônio Ferreira, ficando
sem aplicação a dotação corre.spondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
·Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 16.939 -

DE

23

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto

O Presidente da RepúbÍica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, ·do Decreto-lei n. 0 ·3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da cl8sse G da carreira de Prático de Engenharia, do Quadro VIII Parte Suplementar -·do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da demissão de João Melo,
ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art, 2.0 Revogam-se as disposições. em .,contrário.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1944, 123.v da Independência e 56.0
da Repúbt'ica.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

ATOS

207

DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.0 16.940 -

DE

24 DE OUTUBRO DE 1944

ÍJispõe sôbre as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar, de Extranu- merário-mensalista da Divisão do Ensino Secundário, do Ministério da
Educação e Saúde, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam substituídas, pelas que acompanham êste Decreto, as
Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista
da Divisão do Ensino Secundário, do Departamento Nacional de Educação,
do Ministério da Educação e Saúde.
Parágrafo único. A Divisão do Pessoal do Departamento de Administração do Ministério ,da_ Educação e Saúde deverá providenciar, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição dêste Decreto, a
publicação, no órgão oficia~, da relação nominal dos extranumerários-mensalistas. da Divisão do Ensino Secundário, distribuídos à vista da nova organização imprimida às respectivas Tabelas.
Art. 2.0 A despesa com a execuçãq,' do
portância de Cr$ 96.250,00 (noventa e. seis
zeiros), corrEirá, no período de 15 de outubro
ano, à conta do crédito suplementar aberto
24 de outubro de 1944.
Art. 3.0

disposto neste Decreto, na immil duzentos e cinqüenta crua 31 de dezembro do corrente
pelo Decreto-lei n. 0 6. 980 de

Êste Decreto entrará em vigor

!:Hl

Rio de Janeiro, 24 de outub±-o de 1944, 123.
da República.

data dé sua publicação~
0

da Independência e 56.0

GETULIO- VARGAS.

Gustavo Capanema.

l\!lNIST:tRJO DA EDUCAÇÃO E SAúDE
Departamento Nacionai de Edu,cação - Divisão do Ensino Secundário
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

NÚMERO

DE

SÉRIES FUNCIONAIS

REFERÊNCIA

FUNÇÕES

DIRETORIA

A-uxiliar de Escritório
3

XI

3

X

3

IX
VIII
VII

3
4

16
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NÚMERO
SÉRIES FUNCIONAIS

DE
FUNÇÕES

1I REFERÊNCIA

i
Servente

1

VI

2

v

3

TERRITÓRIO DO AéRE
Insp~tor

I
XV

1

I

1

I
3

AMAZONAS

Inspetor

i

II

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ······ .. .

XV

II

XV

3

10

PARÁ

Inspetor

-I
10

MARANHÃO

Inspetor

7

I
I

.......................................... ,

XV

7

PIAUI

Inspetor
9

9

I
XV

ATOS

NÚMERO

DE
FUNÇÕES

II

SÉRIES FUNCIONAIS

I
I

CEARÁ

32
32

:i
I
I

Inspetor

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

I

I
I
I

RIO

GRA~DE

DO NORTE

I
10
10

I

I

Inspetor

.......... ·························· ......

I
I

I
11

II
I
I
I

li
46
46

I

PARAÍBA

, Inspetor

11
11

........... ···················· ... ······ ..

I
I
I

PERNAMBUCO

Inspetor

I

II

XV

I
I
I
I
I

II
I

I

XV

I
XV

I
I
I

ALAGOAS

Inspetor

.................................. ········

II

I

XV

I

I

6

XV

..................... ····· ......... ······· I

I

6

II

I

I

I
I
I
I

I
I
I
I

:REFERÊNCIA

I

II

II

I
II

I

11

11
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SERGIFE

Inspetor

.... ··············· ·······················

I

Col. de Leis- Vol. VIII

I
I
I
I

I

I

XV

I
F. 14
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'NÚME~W

DE

SÉRlES FUNCIONAIS

REFERÊNCIA

FUNÇÕES

I

!
35

BAHIA

Inspetor

I' .......................•............. ·····

----!
35
I

16
16

I
I
ESPÍr.:!TO Sf..'\TO
I
I
I,
lns.oe~o;
I ......................... ·················
I

XV

XV

I
I
I
I

MINAS GERAIS

lnspeto'r

__1_49_1··········································
149

I
I

XV

RIO DE JANEIRO

Inspetor
11

__6_3_1
63

XV

I

I

DISTRITO FEDERAL

I

Inspetor

1

---'1-43_1;

;

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

XV

143

-~,~~-----------~----1

283
283

li

SÃO PAULO

Inspetor
XV

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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NÚMERO

DE

SÉRIES FUNCIONfiS

REFERÊNCIA

FUNÇÕES

1
1,
1

35

1

PARANÁ

Inspetor

........................... ··············· .j

1

XV

35

SANTA CATARINA

Inspetor

12

XV

12

RIO GRANDE DO SUL

Inspetor

77
77

XV

.I
GOIAZ

Inspetor
16

XV

16

MATO GROSSO

Inspetor

!O

XV

!O

TABELA

I
3

4

NUM:~:RICA

SUPLEMENTAR

XVI
XIV
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A'rOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 16.941 -

DE

24

DE' OUTUBRO DE

1944

Aprova Tabela Numérica de Mensalistas e institui o regime de <salário-família
na Comissão Executiva dos Produtos de Mandioca
O Presidente da República, usando da atribuicão que lhe confere o a"tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
~

Art, 1.° Fica aprovada a anexa Tabela Numérica Ordinária de Mensalistas da Comissão Executiva dos Produtos de Mandioca (C E. P. M ) .
§ 1.0
As referências de salário das funções que integram a Tabela têm
os valores constantes da escala-padrão de salários anexa a:o Decreto-lei número
5.976, .de 10 de novembro de 1943.
S '2. 0 O número de funções preenchidas em cada série funcional da
Tabela não poderá ser superior ao total ptevisto como. situação defit.itiva, para
a mesma série fUncional.
§ 3.0 As funções excedentes serã~ suprimidas à medida que vagarem,
não podendo, em hipótese alguma, ser novamente preenchidas.
Art. 2.° Fica instituído,· para o pessoal da C.E.P.M., o regime de
salário-família que vigorar para os servidor~s civis da União.
Art. 3.0 ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publtcação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1944, 123.0 da lndependêo1cia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

COMISSÃO EXECUTIVA DOS PRODUTOS DA MANDIOCA
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA. DE MENSALISTAS

a) -

SITUAÇÃO

Funções e!Il Comissão

'

ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

.

Número
de
funções

Função

Nú;nero
de
funções

Salário
mensal
Cr$

I
I

I

Função

.

I

I
I

r

5

I

10

--15

'

Salário
mensal
Cr$

(D. A., D. C., D. F.,D. E.
I Diretor
F. c. e S. A.) .. ········· ....
Delegado . ............. ········· ..

I
2.600,00
2.200,00

I
Vagas

I

I -5
10

15

r

b) SITUAÇÃO

Número
de
funçÕe!l

S«fes Funcionais

ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

1 Referência
VagaS

de

Função

salário

Número.
de ·
funções

Referência

Função

Exce-

de
salário

dentes

II

Vagas

1
1
1
1

2 .•

Auxili&'l de Escritório (T. S.)
/.uxilio.<r de Escritório (T. S.) :
Auxili&'l de
tório (T.
Auxiliar de
tório (T.

Escri0.)
Escri0.)

XI

1
2

I

X

vm·
VII

·s
1

li

XXI
XVII

XVII

2

1

1

I Auxiliar de Escritório , . , , .•

:I

--I
s I

I
I

1

I

I

-11

.1

Il-21

Contabilista

-!
1

XI
X
IX
VIII
VII

................•.......• I

,_1 -li
1

1

1

: !
2

\ Contabilista
(T. S.) ....
Co"ntabilista
(T. O.) •..•

Amanuense
1

1
XXI
XVII

1

1
1

ContabUista Auxiliar

XII

1
1

1

Inspetor

-

-

-

-

Inspetor Especializado (T. O.)

1

---

XIX

li

-

-

XVI

1

19

I

I

3

I

Servente (T. S.)

-

--2

.

I

Servente (T. O.)

m

1

-1

1\

VI

I
I
I ..... ·-·. ····· ............ I

IV

.........................
I .........................

.. I

-:I

!

I

I
1

1

-·
-

v

---

-

-

III

--18

I

Técnico de Laboratório

XII

I

I

1
1
1

--3

-1

1

1

---

I

.

I .........................

-

---

VI
IV

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

I .........................

---i

2
6
10

I

Praticante de Escritório

Servente
.........................
-1 II' ....................
·-····

VI

-

-

.I

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

_r

I
-1

1
1

I
I

-

XIX
XVIII
XV !I
XVI

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

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

I

I

Inspetor EsPecializado

.........................
.........................
I .........................

1
2
6

_r_o1

-1

2

1

I

Espeeia~

lizado (T. S.)

1

--2

I
--------!

-.-.

1

---

!

1

--
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A'l'OS

DO

PODER

DECRETO N.0 -16.942 -

DE

EXECUTIVO

24

DE OU'fUERO DE

1944

AJtera as Tabelas Numéricas,· Ordinária e Suplementar, do Extranumerário~
mensalista do Serviço de Estatística da Pr-evidência e Trabalho, do Miru"stério do Trabalho, Indústria e Comércio, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art .. 1.° Ficam criadas, de cor::formidade com a relação anexa, na Tabela Numérica Ordinária de E::o..'tranumerário-mensalista do Servico de Estattstica da Previdência e Trabalho, do Ministério do Trabalho, ~Indústria e
Comércio, as seguintes funções:
7 - Auxiliar de escritório, referência VII.
10 estatístico, referência XI.
Art. 2.° Ficam criadas, de confoÍ'midade com a relação anexa, na Tabela N~mérica Suplementar de Extr.anumeFário-mensalista do mesmo Serviço,
cinco funções de estatístico, refer&ncia XIV.
Art. 3,0 As funções a .que se referem os artigos anteriores serão exercidas pelos servidores, cujos nomes constam da relação anexa.
Art. 4.0 A despesa com a execução do dispostO neste Decreto, na importancia de Cr$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos cruzeiiros), cor-Ierá, no período de 1 de novembro a 31 àe dezembro do corrente ano, à
conta da Verba 1 Pessoal, Consignação l i Pessoal Extranumerário.
Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n.0 21 - Ministério do .Trabalho,
Indústria e Comércio, do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 5.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em .contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1944, 123.0 da Ind.ependênda e
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

56.~

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E COMÉRCIO
SERVIÇO DE ESTATÍSTICA. DA PREVIDll:NCIA E TRABALHO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

Número

Séries funcionais

de
funções

l,[i

I

I
Referência

SITUAÇÃO

Tabela

iNúmero
de
funções

Auxiliar de Escritório

........................
............... ······ ...
. .. .. . .. .. . .... .... .....
........................

5
5
5
5
5
25

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o.

I
I

'

XI
X
IX
VIII
VII

5

Ordinária
Or-dinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

I
I

I
I

5
5
5

12
32

PROPOSTA

Referên'cia

Séries funcionais

I
Auxiliar de Escritório

. ................. ·-· ....
..................... ..
. .......................
. .......................
• ••••••••••••• o •••••••••

;

I

XI
X
IX
VIII
VII

I

I

I

J
Estatístico

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

10

'

I

lO

I

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

II

XI

--

5 I , .... .~~~~~~'tic~. .... " .
IJ--5-/
11

I

XIV

Tabela

2!8

ATOS

DO PODER EXEGU'l'IVO

DECRETO N. 0 16,943 -

DE

24

DE OUTUBRO. DE

1944

Altera. a Tabela Numérica Ordinária de Extranwnerário~mensa.lis{a dÓ Serviço
de Estatística Demográfica~ Moral e PolÍtica, do Ministério da justiça e
Negócios Interiores, e dá Outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

_tigo 74, letra a, da ConStituição, decreta:
Art. 1.c Ficam criadas, de confo<midade com a relação anexa, na Tabela Numérica Ordinária de Extranume:·ário-mensalista do Serviço de E.,tr:.>tística Demográfica; Moral' e Política, dü Ministério da Justiça e Negócios Ir1
teriores, as seguintes funções:

31

2
1
2

auxiliar de escritório, referência VII
estatístico, referência XI
estatístico, referência IX

servente, referência VI

Parágrafo único. As funções a que se refere êste artigo serão exercidas
pelos servidores, cu~os nomes constam da relação _anexa.
Art. 2.0 A despesa com a execuçâr: do disposto nêste Decreto. ne- im
portância de Cr$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos cruuirM }, correrá,
no período de 1 de novembro a 31 de dezembro do corrente ano à conta d8
Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas, Anexo n. 0 18 Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0 :ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçâo, re·
Toga:das as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre MarrrfJndP..Iil Filho.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DEMOCRÁF!CA, MORAL E POLÍTICA
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

Séries funcionais

I

. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . I
........... ............
........................
. . . . . . . . . . . . . ..........
I ... .. .. . ... .. .. . . . .. .. ..
~

~

I

14

Tabela

Referência

I

I
I
I

I
I

I
I
I

Séries funcionais

~Referência

XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

'
2

li

I

\I

I

li

I
I

II

I

3
3
3
34
45

I
I

2
1

3

'

'

'

II

'I
'

XI
X
IX
VIII
VII

XI
IX

II

I

I

i

!

Tabela

.I

Estçltístico

i . . •.•. . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . .
I ......... " .............
'

I

I

·Auxiliar de Escritório

........... -, .......
II ....
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
I . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
........................
........................

I

I
I

!
'

I

I

~-

Númeco
de
.
funç6es ,

I
Auxiliar de Escritório

3
3
3
3

II

I

Número
de
funções

2

SITUAÇÃO PROPOSTA

Servente

2

I ... ' .. ' ....... ' ..... ' . '

2

I

VI

-

...cs
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A'l'OS

DO

PODER

DECRETO N. 0 16.944 -

DE

EXECUTIVO

24

DE OUTUBRO DE

1944

.r'iltera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista, cria a
Suplementar do Serviço de Estatístzca Econômica e Financeira, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, de conformidade com a rela~ão anexa, na Tabela
Numérica Ordinária do Extranumerário-mensalista do Serviço de Estatística Econômica_ e Financeira, 'do Ministério da, Fazenda, as seguintes funções:
2 8
1 10 -

Auxiliar de escoitório, referência VIII,
Auxiliar de .escritório, referência VII.
Estatístico, referência Xl .
Estatístico, referência IX.

Art. 2. 0 fica criada. de conformidade com a relacão anexa, com cinco funçôes de estatístico, sendo duas referência XIV e tr~s referência XIII a· Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista, do mesmo Serviço.
Art. 3.0 As funções a que se referem os artigos anteriores serão exercidas pelos servidores, cujos nomes constam da relação anexa.
Art. 4.0 A despes;::. com a execução do disposto neste Decreto, na imuo"rtância de Cr$ ·35. 100.00 (trinta e cinco mil 2' cem cruzeiros), correrá,
~lo perÍodo de 1 de novembro a 31 de dezembro do corrente ano, à conta da
Verba 1 - .Pessoal, Consignação II
Pessoal Extr"anumerario, Subconsignaçãc 05 - Mensalistas, Anexo n.O 16 - Ministério .dto~ Fazenda, do Orçamento
Geral da, República para 1944.
Art. 5.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
I

Rio de Janeiro," 24 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

MINISTtRIO DA FAZENDA
SERVIÇO DE ESTATÍSTICA ECONÔMICA E

FINANCEIRA

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO

ATUAL

Número
Séries funcionais

de

Referência

Tabela

.I
2
8

12
12

XI
X
IX
VIII
Vll

I
I

I

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

2

4
8
14
20

I
I
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
. .......................
I

I
-

I

I

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

XI
X
IX
VIII
Vll

·----!
.

48

I

1
10

........................
I ........................

'
Estatístico

I

I

Sériss funcionais

I

Auxiltat de liscritórió
-

4

I Referência

Auxiliar de Escritório

.........o ...............
........................
.........................
... .. ...
. . . .. .. .. .. . . . . .
... .. ... . .. . ... .. .. .. .. .. .

I

I

I
I

de
I
funções

I

funções

38

I

Número

PROPOSTA

I

11

.

I

XI
IX

I

I•
"

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
==========~====

-~~~=------------------=~-- 11~] ":'"L_-1 _
.XIV
XIII

'

Tabela

~
"'
o"
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A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 16.945 -

DE

24

DE OUTUBRO DE

1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-rriensalista, cria a
Suplememar do Serviço de Estatística da Educação e Saúde, do Mimstérto
da Educação e Saúde, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Estatística d<! EducaçãO e Saúde, do Mimstério da Educacâo e Saúde nove funções de estatístico, referência XI.
Art. 2.° Fica criada, com oito -funções de estatístico, se'ndo uma referência XV, três refe-rência XIV e quatro referência XIII, a Tabela Numérica
Suplementar de Extranumerário-mensalista do mesmo -Serviço.
Art. 3. 0 As funções a que· se referem os artigos anteriores serão exercidas pelos servidores. ;;ujos nOmes constam da relação anexa.
,
Art. 4.0 A despesa com a execução do disposto nêste Décreto, na iróportância de CrS 28. 900,00 (vinte e oito mil e novecentos cruzeiros), correrá, no período de 1 de novembro a 31 de dezembro do corrente ano, à conf:-.:1
da Verba 1 Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranu!nerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo n. 0 15 - Ministério da Educação e ~aúde,
do _ürcamento Geral da República para 1944.
Art. 5.0 ttste>:>Decreto entrará em vigor na data de sua public<:ção, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE
SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
SITUAÇÃO PROPOSTA

Núméro

Séries funciom:is

de

Referência

funções

Estatístico
9

.

XI

9
.
TABELA NUMÉRICA SÜPLEMENTAR

1
3
4
8

::::::::: ::::~~:~~;~~~~~: ::::: :::: ::: I
I

XV
XIV
XIII

Tabela

A'rOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 16.946 -

DE

'223

24 DE OUTUBRO DE 1944

Altera as Tabelas Nmnéâcas, Ordinária e Suplementar, de Extranumeráriomensalista do Serviço de Estatística da Produção, do Ministério da Agri-·
cultura, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constitu.içâo, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, de conformidade com a relação arle:xa, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumário~mensalista do Serviço de Estatística da Produção, do Ministério da Agricultura, as seguintes funções.:
auxiliar de escritório, referência VII
10
3
estatístico, referência XI
4
estatístico, referência X
estatístico, referência IX
4
6
estatístico, referência VIII.
Art. 2.° Ficam criadas, de conformidade com a~ relação anexa, na Tabela Numérica Suplementar de Extranumerário~mensalista do mesmo Serviço,
.as seguintes funções:
1
estatístico, referência XV
1 - estatístico, referência XIV
2 - estatístico, referência XIII.
Art. 3.0 As funções a que se referem os artigos anteriores serão
cidas pelos servidores, cujos nomes constam da" relação anexa.

exer~

Art. 4.0 A despesa com a execução do disposto nêste Decreto, na im.portância de Cr$ 41.300,00 (quarerita e um mil e trezentos cru'zeiros), correrá,
no período de 1 de novembro a 31 de dezembro dO corrente ano, à conta da
Verba 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerário, Subconsigna~
ção 05 - Mensalista, Anexo .n.0 14 - Ministério da Agricultura, do Orçamento G.eral da República para 1944.
Art. 5.0 Êste Decreto entrará ·em vigor na· data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Reoública.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sal1c,;s.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DA PRODUÇÃO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
SITUAÇÃO

ATUAL

SITUAÇÃO

PROPOSTA

Número
Séries funcionais

de

Referência

Séries funcionais

Tabela

Referência

funções
Auxiliar de Escritório

Auxiliaz de Escritório

2
4

XI

5
7

IX
V!!I

9

VII

X

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

27

V !!I

19

VII

37

10

X

IX

·.

Estatístico

EStatístico
2
4
4

XI

2
4
5
7

XI
X

XI

Ordinária
Ordinária
Ordinária

5

XI

8
8
6

IX
V!li

X

27
TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

'I Estatístico

1
1

XV
XIV

2

Xlll

4

Tabela

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 16.947

225

"
DE 24 DE OUTUBRO
DE 1944

Declara de utilidade pública, para desapropriação, terrenos necessários à ampliação· do campo de pouso em Penápolis, Estado de São P::1u.lo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e de acôrdo com o art. 6.0 , combinado com
o art. 5.0 , letras a, b, e n, ·do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 São declarados de utilidade pública.7 para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias que nêles existirem, situados em Penápolis,
Estado de São Paulo, adjacentes ao aeroporto local,. pertencentes a D. Antonieta VilelB. Ferreira· ou a seus sucessores, com a área total de 782.420
taetros quadrados, e limitados, pela poligonàl A-B-C-D-E-F-G-H-1-J-K representada na planta, que com êste baixa e que vai assinada pelo Diretor de
Obras do Ministério da Aeronáutica, tudo conforme consta do process~1 protocolado sob o n. 0 2. 4 76-44 na Diretoria de Obra9 do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Destinam-se êsses terrenos à ampliação do aeroport~ local.
Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar a desapropriação respectiva, na forina do art. 10 do Decreto-lei n. 0 3. 365, de
21 de junho de 1941.
•
Art. 4.0 A despesa correrá pelos · recurso.s constantes do Decreto-lei
0
n. 6.145, ·de 29 de dezembro de 1943, subconsignação n. 0 04-04.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. 0 16.948 -

DE 24 DE OUTUBRO DE 1944

Concede permissão à P1·efeitura do Distrito Federal para esta.belecer wna.
estação radiodifusora
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0 artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos 'do Decreto n.O 20.047,
de
'27 de maio de 1931, do regulamento aprovado pelo Decreto n.C 21.111, de
1 de ma:rço de 1932, e do Decreto n. 0 24. 655, de 11 de julho de 1934, e
<>tendendo ao que solicitou a Prefeitura do Distrito Federal, decreta:
Artigo único. Fica concedida à Prefeitura do Distrito Federal permissão para estabelecer nesta Capital, sem direito a exclusividade, uma estF:çâ'o de ondas médias, destinada a executar o serviço de radiodifusão com
finalid8de educacional.
Parágrafo único. A presente concessão vigorará ,·pelo prazo de dez ( 10)
<:<nos, renovável a juízo do Govêrno, submetendo-se a concessionária ao cumprimento de tôcb.s as disposições constantes de leis, regulamentOs e instruçôes em vigor ou das que venham a ser criadas, referentes ou aplicáveis ao
serviço da concessão.
'
Rio de J anei:.o, 24 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.,

João de Mendonça Lima.
Cal . de Leis -
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DECRETO N. 0 "16. 949 -

DE

24

DE OUTUBRO DE

1944

Aprova projetO e orçamery:to para a construção cJ.o trecho da -Estrada de Ferro
Ouritzhos-Guaíra entre Apucarana (Km 268. 996) e o quilômetro 3/.7
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento. na importância de
dezoito milhões, quatrocentos e setenta e dois mil novecentos e cinqüenta e
~eis cruzeiros-e quarenta,ceTitavos (Cr$ 18.472.956,40), que com êste baixam,
rubricados .pelo_ Diretor" Ge:i-al do Departamento Nacional de Estt-adas da
Ferro, para a construção do trecho: da Estrada de Ferro Ourinhos-Guaíra.
da Rêde Viação Paraná-Santa Catarina, entre Aputarana (Km 268.996) e
o quilômetro 327.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de' 1944, 123.0 da Independência e 56.0
rla República.
GETULIO

VARGAS.

J oã~ de Mendonça Lima.

DECRETO

N.0

16.950-

DE

24

DE OUTUBRO DE

1944

AproVa projeto e orçamento para construção do trecho de 96,923 Km do tronco
T.M·.~2 do Plano Geral de Viação Nacional, em substituição aos aprovados pelo Decreto n.0 14.255, de 10 de dezembro de. 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e atende_ndo ao que consta do processo número 21. 724·-44, do Departamento de Administração do Ministério da Viação
e Obras Públicas, decreta:
Artigo único. Ficam ~provados o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 86.609.073,00 (oitenta e seiS milhões seiscentos e nove mil e setenta
e três cruzeiros), que com êste baixam, rubricados. pelo Diretor Geral do
Departamento Nacional de Estradas de Ferro, para a construção do trecho da
via férrea entre a garganta denominada Saco da Onça, no Estado da Bahia,
z Monte Azul, no Estado de ~inas Gerais, com 96,923 quilômetros de extensão, do tronco T .M.-2 do Plano Geral de Viação Naci9nal, em substituição ao. projeto e orçamento, na importância de Cr$ 86. 739.308,90, aprovados
pelo Decreto n. 0 14.255, de 10 de dezembro de 1943, para construção do
-trecho de, 79.550 Km, cpmpreendido entre as gargantas do "Saco da Onça" e
do "Taboleiro", nas proxiniidades do Monte Azul.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima..

A'rOS

DO

DECRETO N. 0 16.951

PODER
~ DE

22.1

EXECUTIVO

25

DE OUTUBRO DE

1944

Cçmcede à Companhia Central de Be.guros autorização para funcio111lt: e apro·
va os s~us estatutos
O Presidente da República, usando·· da atribuição que lhe c'onfere o ar-'
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros dos ramos elementares, a que se refere o art. 40, n. 0 1, do Decreto-lei
n.o 2. 063, de 7 de março de 1940, a Companhia Central de Seguros, com
sede na cidade de São Paulo, capital do Estado do lnesmo nome, constituída
em assembléias gerais dos subscritores do seu capital, realizadas a U de fevereiro e 31 de julho de 1944, bem· como ficam aprovados os estatutos adotados pela segunda· das referidas assembléias.
Art. 2 .O A sociedade ficará integrai mente sujeita à-s leis e regUlamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização de que trata
o presente decreto.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Alex~'ndre

DECRETO N. 0 16.952 -

DE

25 DE OUTUBRO

Marcóndes

DE

Filho.

1944

Aprova alterações de estatutos da Novo Mundo, Companhia de Seguros
de Acidentes do Trabalho
O Presidente da República, usando da at'ribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos estatutos da
Novo Mundo, Companhia de Seguros de Acidentes do Trabalho, com sede
nesta ci<~ade do Rio de Janeirp{ autorizada a operar em seguros e resseguros
contra riscos de aciderltes do trabalho pelo Decreto n. 0 3. 298, de 24 de no. vembro de 1938, conforme deliberação da assembléia geral extraordinária de
acionistas, realizada a 6 de maio de 1943.
Art. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude o presente Decreto.
'
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro,, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.O 16.953 -

DE

25

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto~lei n.0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.°

Fica suprimido um cargo da classe D da carreira de Artífice, do

Quadro Suplementat do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da promoção de Sadi Vieira. devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do _mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogain-se as disposições em contrário.

Rio de Jafleiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.O 16.954 -

DE

25

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
·O Presidente da República. usando da atributção que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0, alinea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
·
Art. 1.° Ficam suprimidos treze ·cargos da classe C da carreira de
Atendente. do Quadro Suplementar do Ministério da Educaçâc e Saúde,
vagos .em virtude da aposentadoria de Constância I avares de Sousa e promoção de Anísio Alves de Assis, Bernardino Rodrigues, Emílio Pereira dos
Santos, Flora Soares Rosa, Haroldo Rodrigues Alves, Hermantina I'-Aatos
Ascoli, GasPar João José Veloso Júnior, João Tavares da Silva, José Gomes dá Costa. Maria José Rodrigues, Silvestre Barroso e Umbelina Ferreira,
devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do
mesmo Quadro do referido Ministério.
Art, 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 16.955 -

DE

25

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da RePública usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. íetr<:~ a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 ; alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos três cargos da classe 4 da carreira de
Foguista, do Quadro Suplementar do Miriistério da Educação e Saúde. vagos
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em virtude da promoção de América Mamede, Horácio Luiz de Oliveira e
João Borges Damasceno, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e
d<l República.

GETULIO

56.0

VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 16.956-

DE

25

DE

OUTUBRO

DE

1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos seis cargos da classe B da carreira de Ser:.
''ente, do Quadro Suplementar do Ministério da E.ducação e Saúde, vagos
em virtude·. da aposentadoria de Francisco Vieira; falecimento de Hercílio
de Paiva; e promoção de CarloS de Sousa Marinho, Jaime Darci de Matos,
Manuel Lopes Estevão Júnior. e Nicomedes Augusto da Cruz. devendo a
dotaç.iio correspondente ser levada a . crédito da conta-corrente do mesmo
Quadro do referido Ministério,
Art. 2Y Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 25 de ·outubro de 1944, -123. 0 - da Independência e 56.0
de República,

GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema ,

DECRETO N.O 16.957 -

DE

25

DE

OUTUBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. !etra a, da Constítmção, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, dO Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos três cargos da classe B da carreira de Trab8.lhador, do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde vagos
em virtude da promoção de Antônio Soar~?s Nogueira, ·carmelinda da Silveira Kuerques e João Luiz Fiães1 devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito .da conta-corrente do mesmo Qmtdro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de ] ar::.dro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

230

ATOS DO PODER EXECUTIVO.

DECRETO N. 0 16.958.-

DE

25

DE .OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo ex.tinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

ar~

tigo 74, letra a, da Co"nstituiçâo. e nos térrrios do art. L", ahnea ·n, do De-

creto-lei n. 0 3.195. de 14 de abril de 1941, decreta:
Fica
Especial
ração de
levada a

suprimido um cargo de Auxiliar Acadêmico, padrão C, do Quadro
do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude da exoneManuel Ferreira Veloso, devendo a dotação correspondente ser
crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Minis-

tério.
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Ind,ependência e 56.0
· da República.

DECRETO N. 0 16.959 -

DE

25

GETULIO

VARGAS.

Gustavo

Capanema.

DE

OUTUBRO

DE

1944

SUprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que -lhe confere c ar·
tigo 74, letra a. da Constituição_ e nos têrmos de art. 1.0, alínea n, do De-creto-lei n8 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um cargo da classe E da :::arreira de At-.
moxarife, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em
virtude da promoção de Luiz Gonzaga de Castro, devendo to dotaçâc correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do
teferido Ministério.
·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.Q
d.a República.
GETULIO. VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16.960 -

DE

25

DE

ÇUTUBRO

DE

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos tênnos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto Um cargo da classe G da carreira de Almoxarife,
do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
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da promocão de América Correia Mendonça éo cargo vago de classe imediatament~ superior, em cujo provimento foi a dotação resultante aplicada,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 194.4, 123."' da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

qustavo CapatJema.

DECRETO N. 0 16.961- DE 25 DE ÓUTUBRO DE 1944

Suprime cargo extintG
O Presidente .da República, usando da atribui\:;ão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei nY 3. 195, de 14 de abril de 194·1, ,decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo da classe K da carreira de Enfermeiro, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde, vago em
vutude da demissão de Célia Mata de Bulhões Carválho, devendo a dotação correspondente ser levada a· crédito da ·conta-corre'nte do mesmo. Quadro
do referido Ministério.
Art. ·2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de ·1944, 123.c. da Independência e 56.0
da República.
GETULJe

VARGAS,

GustavD Capaneina.

DECRETO N, 0 16.962 -

DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Suprime car{lo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lh~ confere o art!go 74, letra a, da ConstitUição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea . n, do Decreto-lei n.O 3. 195, de 14 'de abril de ·t941, decreta:
Art, 1.°
Fica suprimido um cargo da classe B da carreira de Traba!hadcir, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde. vago
em virtude do fnlecimento de Honorina Soares da Costa, devendo a dotação
r:orrespondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério.
Art. 2.0 ·Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de Ül44, 123:' da Independência e 56.0
da República .
GETULl0

VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N.0 16.963 -

DE

EXECUTIVO

25

DE OUTUBRO DE

1944

Decl<Úa sem efeito o Decreto n. 0 16.685 de 29 de setembro de 1944

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e tendo em vista ·o que requereu
c interessado, decreta:

•

Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorizaÇão concedida ao cidadão
brélsileiro Jari Sérgio de Oliveira pelo Decreto número dezesseis mil seiscentos e oitenta e cinco ( 16.685) de vinte e nove ( 29) de setembro de
111il novecentos e quarenta e quatro ( 1944), para pesquisar magnesit&. talco
e~ associados, em terrenos situados na Serra das,. Éguas, no município de
Bom Jesús dos Meiras, no Estado da Bahia.
Art. 2. 0

Revogam-se as disposições em cqntrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
·
GETULIO

VARGAS.

Apoloruo Salles.

DECRETO N, 0 16,964 -

Retifica o Decreto. n.

0

DE

25

DE

OUTUBRO DE

1944

15.524, de 10 de maio de 1944

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo primeiro ( 1.0) do Decreto número
quinze mil quinhentos e vinte quatro 05.524) de dez (10) de maio de mil
novecentos e quarenta e quatro ( 1944) que autorizou o cidadão brasileiro
Mm1Uel Francisco Conei2 a pesquisar caulim, argila e associados no muniCÍpio de Campo Largo, do Estado do Paraná, e que passa a ter a_ seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Francisco Correia a pesquisar caulim, argila e associados numa área de duzentos e dez hectares
(210 ha), situada n·o luga!' denominado São Luiz, distrito de São Luiz do
Purunã, no município de Campo Largo, no Estado do Paraná, e delimit<'l.da
por um polígono que tem um vértice a quatrocentos e vinte e cinco metros
(425 m), no rumO magnético de seis graus e quinze minutos noroeste (6°
15' NW) da queda dágua veftical de vinte e cinco metros (25 m), existente
no Auoio da Ronda nas vertentes da Serra de São Luiz do Purunã e cujos
lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e vinte metros ( 120 m), vinte e três graus cinqüenta minutos
sudeste (23° 50' SE); quinhentos metros (500 m), sessenta e três graus sudoeste (63° SV.J); trezentos metros (300m), sessenta graus noroest:=:: (609 NW);
duzento's e cinqüenta !-}letras (250 m), trinta e um graus e trinta minutos
sudoeste (31° 30' SW); mil trezentos e cinqüenta metros (1.350 m), trinta
e seis graus trinta minutos noroeste ( 36° 30' NW); mil cento e quarenta metros ( 1. 140 m), quarenta e três gnms trinta minutos noideste ( 43° 30' NE);
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mil novecentos metros (1.900 m), trinta e seis graus trinta minutos sudeste
(36° 30'. SE); quarenta metros (40 m), um gra;u vinte minUtos sudeste
(1° 20' SE); novecentos e dez metros (910 m), quarenta e nove graus quarenta minutos noroeste (49° 40' NW); tr8zentos metros (300 m), quarenta
graus vinte minutos sudoeste ( 40° 20' SW); mil cento e vinte cinco metros
( 1. 125 m), quarenta e nove graus quarenta minutos sudeste ( 49° 40' SE) .
Art. 2.0 A presente alteração de decreto não fiCa sujeita a pagamento
de taxa na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam m3ntidas as demais disposições dos artigos do referido
decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.0 Revogam-se- as disposições em contrário.
Rio· de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N. 0 16.965 -

DE

25

DE OUTUBRO DE

1944

R~tifica o art. 1. do Decreto n.O 16.640, de 21 de setembro de 1944
0

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica retificado o artigo primeiro do Decreto número dez12sseis
mil seiscentos e quarenta (16.640), de vinte e um (21) de setembro de mil
novecentos e quarenta e quatro (1944), que passará a ter a seguinte redação:
Fica autorizado o cidadão brasileiro Vinicius Valad~res· Vasconcelos a pesquisar mica e associados numa área de trinta hectares (30 ha), situada nO lugar
denominado Cabeça do Palmital, distrito de Penha do Norte, município de
Conselheiro Pena do Estado de :f<Jt:inas Ger.::.is, e delimitada por um retângulo
que tem um dos vértices a trinta metros (30 m), rumo magnético trinta e
cinco graus nordeste (35° NE) da- confluência dos córregos do José Lemos e
do Palmital e cs lados que partem dêsse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m), quarenta e quatro graus nordeste (44° NE); quinhentos metros (500 m), quarenta e seis graus noroeste

(46° NW).
Art. 2.0

A presente retificação de Decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa, na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.0 O título a que alude o decreto dezesseis mil seiscentos e
quarenta (16.640), de vinte e um (21) de setembro de mil novecentos e quarenta e quatro (1944), terá como seu necessário con1plemento uma via autêntica dêste Decreto, que será transcrito no livro p:-Óp1·io da Divisão de Forn_ento da Produção Mü1eral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 -de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.966- DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Concede a Mineração Araçariguai:na S.A.

autorização para funcionar

O President~ da Repúb.~~a, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
~ 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), combinado com o Decreto-lei número 6.230, de 29 de -janeiro de 1944, decreta:

Art. 1.0 É concedida a Mineração Amçariguama S. A., sociedade anônima com sede nesi:a Capital, autorização para funcionar como emprêsa de
mineração de acôrdo com o que dispõe o art. 6.0, § 1.0 do Decreto-lei nútriero 1.985, de 29 de. janeirO de 1940 (Código de Minas), combinado com
o art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 6.230, de 29 de j3neiro de 1944, ficando a mesma
sociedade obrigada a cumpri; integralmente as leis e regutamentos em vigor
ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0 · Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janei:ro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
·da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.Iles.

DECRETO N. 0 16 .. 967 -

DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro ]otJquim Pinto dos Santos a _lavrar jazida de graw
fita . no município . de Betirn, no Estado de Mi-nas G~rais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ~r
tigo 74. letra a, da Constituição, e•nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de '1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Pinto dos Santos
ao lavrar jazida de grafita em terrenos situados no lugar den"ominado Capão
do Funil. distrito e município de Betim, no Ests:do de Minas Gerais, numa
área de seis hectares trinta e um ares e doze centiares (6.3112 ha), definida
por um pentágono que tem um vérfrce situado à distância de. noventa e três
metros ( 93 m), com orientação magnética de sessenta e seis grarus sudeste
(66° SE). do canto sudeste (SE) da casa de Fortunato Pinto. e cujos lados,
a partir dêsse vértice, têm os segutntes comprimentos e orientações magnéticas:
duzentos e trinta e cinco metros· (235 m). trinta e cinco graus sudoeste (35°
SW); trezentos e oitenta e sete metros (387 m), cinqüenta _e oito graus noroeste (58° NW); cinqüent::.~ e três metros (53m), dois graus nor,deste (2'0 NE)
cento e dez metros ( 110 m), oitenta e oito graus nordeste ( 88° NE); trezento~ e s8ssenta e dois metros (362 m), setenta e oito graus sudeste (78° SE).
Esta autorização é outorgada medi.s·nte 2s condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e sua:s alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expresamente mencionadc;•s neste decreto.
Art. 2· 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
r.ofres públicos. na forma da lei os tributos que forem devidos à União. ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
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Art. s.o Se o concessionário da ~utorização não· cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbein,, ~-. autoriz<lçâo de lavra será declarada caduc<t
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de lVlinas.Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código dG
Minas.
Art. 5.0 O concessionádo da autorização será fiscaiizado pelo Departamento NacionRl da Produç_ão Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.o A autorização de lavrã. te1·á por título êste decreto, que ser3
transcrito no livro própr,io da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxs.• de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600;00).
Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio d8 Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 .!.a [_udependênci<» e 5.6.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N- 0 16.968 -

DE 25 DE OUTUBRÓ DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração D' Andretta & Cia. Ltda. a lavrar ja,zidas de
·calcáreo no município_ de Itapeva, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usa-ndo. da atribuição que lhe confere o &'f·
tigo 74, letra a, da COnstituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n, 0 1. 985, de 29
de janeiro .de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizs.•da a emprêsa de mineração D' Andretta· & Cia.
Ltda. a lavrar jazidas de c::Jlcáreo em ten-enos situados- no município de Itapeva, do Estado de São Paulo nas duas seguintes áreas perfezendo duzentos e
quatro hectmes ,204 ha), situada no sítio Caviúna, definida por um pentá:gono irregular que tem o~:;pr~meiro vértice situado à distância de duzentos e
qus•renta metros ( 240 m), com orientação magnética cinqüenta e um graus
noroeste (51° NW), da confluência dos córregos Fundo e da Onça e cujos
ls.dos,' a partir. dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e orientações
r:nagnéticas: seiscentos e cinqüenta e cinco metros (655 m), cinqüenta e um
gHms sudeste· (51° SE), quatrocentos metros (400 m), quarenta e' seiS graus
sudeste (46° SE); mil metros (1.000 m), qus.•renta e quO:tro grnus not·deste
l44° NE): mil metros (1.000 m), quarenta e seis graus noioeste (46° NW);'
mil e setenta metros (1.070 m), quarenta e quatro graus sudoeste (44° S"W).
Outra de cem hectares, situads no sítio Soa Vista, definida por um quadrado
que tem um vértice situz.•do à distância de duzentos e sessenta metros (260 m),
rumo magnético trinta e seis graus hintá minutos sudo'este ( 36° 30' SW) do
marco quilométrico trezentos e quatorze (km 314) da atual rodovia estadual
dE< Ribeirão Branco a Itaverava. e cujos ló.'dos divergentes dêsse vértice têm o
comprimento de mil metros ( 1. 000 m) e as orientações magnéticas de cir.qüenta e cinco graus Súdceste -(55° SW) e trinta e cinco graus súdeste (35° SE)
respectivamente. Esta autorização é outorgSoda mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e _dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas. além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expresss.mente mencionadas neste . decreto.
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Art. 2· 0 O concessionário da· autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento dO disposto no .art. 68 do Código
de Minas.
Art, 3. 0 Se o concessionário da aoutorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula. na forma t:j.os artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub~solo po:ra os fins da· lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.

Art. 5. 0

O conce.ssi<mário da autorizaçãO será fiscalizado pelo Departa-

mento Naciom.·l da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. 0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
tmnscdto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agriculturá, após o pagamento da taxa de quatro mil e oitenta
c::uzeiros (Cr$ 4.080,00).
Art.- 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janei::o, 25 _de outubro de 1944, 123.0 da Independência! e 56.()
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 16.969- DE 25 DE ÓUTUBRO DE 1944

Autoâza a Emprêsa de Caulim Limitada a pesquisar caulim e associados no
município de Bicas, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ti11"·
tigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Emprê~a de Cs.~m Limitada a pesquisar
caulim e associados numa área de noventa e um hectares e trinta e sei.s ares
( 91.36 ha), situc:•da no distrito e muni~ípio de Bicas, no Estado de Minas Gerais, área esta equivalente à diferença entre outr-as duas, que assim se definem: a primeira, de noventa e nove hectares .quinze ares e vinte centiares
<99,1520 ha), delimita·da por um retâr.gulo que tem um vértice a duzentos, e
oitenta e seis metros (286m), no rumo magnético trinta e nove graus nordeste
(39° NE) do marco quilométrico cento e noventa e três (km 193) da The
Leopoldína Railway Co. e cujos lados. divergentes dêste vértice, têm os segt:intes comprimento:; e rumos magnéticos: dois mil .netros (2.000 m), vinte
E nove graus sudoeste (29° SW); quinher:tos metros (500 m), sessenta e um
gums noroeste (61° N\V). A segunda· área. com sete hectares setenta e nove
ares e vinte centiares ( 7. 7920 ha), objeto do manifesto de mina de caulim
em favor de João Velho Guimarães. devidar>'!ente registrado no livro A número un1 ( 1) "Registro daS Jazidas e Minas Conhecidas" da Divisão de Fomento
d,,. Produç3o Mineral, sob o número de ordem novecentos e noventa e um (991),
é delimitada por um polígono irregula'r que tem um vértice a cinqüenta e seis
:-.:et:-os (56 m), no rumo magnético cinqüenta e um graus quinze minutos noroeste (51° 15' NW) do marco quilométrico cento e noventa e três (km 193)
referido e cujos lados, a partir dêste vértice, têm os seguintes comprimentos e
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rumos magnéticos: cinqüerita e dois metros (52 m), vinte e cinco graus noroeste
(25° NW); quinhentos e doze metros (512 m). setenta· e quatro graus sudoeste
( 74° SW); cento e doze metros ( 112 m ). dezesseis graus sudeste { 16° SE);
duzentos ~ quarenta e quatro metros ( 244 m), oitenta graus trinta minutos
sudeste (80° 30' SE);_ trezentos e quarenta e quatro metros (344 m), i.'(!ua~
renta e cinco graus nordeste ( 45° NE) .
;
Art .. 2. 0
Esta autorização é outcrga•da nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesqui.9a que ·será uma via autê.'1ticsdêst8 decreto, pagará a taxa de novecentos e vinte cruzeiros (CrS 920,00), e
seril transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minera.}
du Ministério da Agricultur~.
A:rt. 4.0 Rev9gam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro.-de 1944, 123. 0 da Independência• e 56. 0
da República,
GETui.IO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.970

DE

25

DE OUTUBRO DE 1944
I

Autoriza a Companhia Carbonífera do Cambuí a pesquis~r carvão mineral no
município de Araiporan,ga, dó Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o &'1'tigo 74. letra a, da' Constituição, e nos tê1mos do Decreto~lei n. 0 1.985, ·de 29
de janeiro d8 1940 (Código de r-.1inas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Compflnhia Carbonífera do Cambuí a pesquisar
carvão mineral em terrenos situs.dos na fazenda de lmbaú ou Rio do Peixe,
no distrito de CUriuva, muni.cípio de Araiporanga, do Estado do Paraná, nurria
áTea de novecentos e sessenta e seis hectares ( 966 ha), delimitada por um
retângulo que ~êm um dos vértices situado à distância de cinco mil e quarenta
metros ( 5. 040 m), rumo cinqüenta e seis graus e trinta minutos noroeste ( 56°
30' NW) do tubo de sonda existente em terrenos da Cia. Carbonífefa do
Imbs-ú e ,.cujos lados convergentes no vértice considerado e a partir do mesmo
têm os seguintes comprimentos e rumos respectivos: quatro mil e duzentos
metros (4.200 m), no1·te (N); dois mil e trezentos metros
(2.300 m),
o8ste (\V).
Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelbcidos no C'Ó·
Art
digo de r-/li nas.
~
Art. 3.0 O título dl'l autorizaç5o de pesquisa que será uma via· autêntica
dêste decreto, pagará s: taxa de quatro mil oitocentos e trinta cruzeiros (Cr$
4. 830,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da P~·o
dução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4, 0 Revogam-se as disposições em contrário.
d~

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123. 0 da Independêncis.• e 56. 0
Revública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,
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DECRETO N. 0 16.971 -

DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

À11toriza a emprêsa de mineração Pan-Minas Lida, a pesquisar quartzito ·e associados no município de lndaiatuba, no EsiéjdO de São Pau~o
O Presidente da República, usa•ndo da· atribuição que lhe confere o &'1'tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz~::da a emprêsa de mineração Pan-Minas Ltda. a
pe:>quisar quartzito e assodados, numa área de quarenta e oito hectares (48 ha)
situada na Fazenda Morungs·ba, distrito e município de ID.daiatuba, no Estado
d<:. São Psulo, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a trezentos
metros (300 m) rumo ·quarenta e cinco graUs sudeste (45° SE) magnético,
de um ponto situado a cem metros ( 100 m) rumo quarenta e Cinco grs<Us sudoeste ( 45° SW) magnético do marco quilométrico cento e cinqüenta e dois
mais trezentas metros (km 152+300 m) da Estrada de Ferro Sorocabana, e
os lados que partem dêsse vértice, com oitocentos metros (800 m) e rumo
quarenta• e cinco graus sudoeste (45° SW) magnético, seiscentos metros .(600m)
e rumo quarenta e cinco graus noroeste (45° NW) magnético.

Art. 2· 0 Esta 2ut-orizaçâo é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Min<1s.
Art. 3. 0 O· título da 3utorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taXa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$· 480,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da ProduÇão Mineral
do Ministério da Agricultum.
Art. 4. 0

Rev~gam-se

as disposições em contrário.

Rio dz janeiro, 25 de outubro de 1944, 123:.,0 da Independênct:o.• e 56.0
da

~-=<epúblic2,

GETULIO V ARGA,? .•

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.972 -

DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadâo 1 brasileiro Estevam Marinho a pesquisar quartzo, mica, tantalita,_.,tjranada e associados· no município de Quix.eramobim, no Estado
do o3árá
O Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe confere o s:rtigo 74, letra a,· da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro· de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Estevam Marinho a pesquisar quartzo, mico:, tantalita, granada e associdos numa área de cento e cinqüenta hectares ( 150 ha), situada na fazenda MalaCacheta, distrito e município
d8 Q6.ixeramobim, no Estado do Ceará e delimita·da por um retângulo tendo
um vértice a quinhentos metros (500 rn), rumo Íeste (E) magnético, da con-
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fluência dos riachos Lagôa do Mato e Quinin e os lados, que partem dêsse
vértice. com mil e quinhentos metros ( 1. 500 m) e rumo sul ( S) magnético,
mil metros (1.000 m) e rumo oeste (W) magnético.
Art 2· 0 Esta nu"torização é outorgada . nos têrmos estabelecidos no Código de Min?s.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autênticG~o
dêste decreto, pagará :.=..· ta:<a de mil e quinhentos cruzeiros ( CrS 1. 500,00), e
será transcrito no liv ·o próprio da Divisão de Fomento da Produç8o Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro

de

1944, 123.0 da. Independência- e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.973

-~DE

25 DE OUTUBRO DE 1944

"Autoriza o cidadâo· brasileiro Luís Rosestolato a pesquisar mica e associados no
município de Tombos, no Estado de Iviinas Gerais
O Presidente da República, us::!'ndo da atribuição que lhe confere o a-rtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do o"ecreto-lei \n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luís Rosestolato a pesquisar
mica e a·:ssociados, numa área de vinte e oito hectares três ares e qui.nze centiares ( 28 .. 0315 ha) '· situada J.?.O local denominado Vinhático, no distdto e. muniCípio de 'tombos; no Estado de Minas Gerais, delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a quatrocentos e quarenta e quatro metros
(444 m), no rumo magnético onze graus trinta minutos noroeste (11° 30' NW),
da barra do córrego Vinhático, afluente do rio Carangola, e os lados a partir
diJ vértice considerado, têm os· seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
novecentos e oitenti':l metros (980 m), cinqüenta e sete graus noroeste (57°
NW); quinhentos e cinqüenta e quatro metros (554 m), cinqüenta e quatro
graus trinta minutos nordeste ( 54° 30' NE); quatrocentos e trinta e três
metros (433 m), trinta e três graus sud~ste (33° :$E), quinhentos e dez metms <?10 m), quinze graus trints.> minutos sudeste (15° 30' SE).
Art. 2· 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art., 3. 0 O título da autorização de _pesquisa que seTá uma via autênti.c~
dêste _decreto, pagará a t.axa de trezentos cruzeiros (Cr$. 300,00), e será tmnscrito no livro próprio da Divisão de F()mento da Produção Mineral dô Ministério. da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro' de 1944, 123. 0 da Independên:cis.• e 56.0
da República.

GETULIO V ÁRoAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.974 -

EXECUTIVO

DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Sabóia Bandeira de Melo a pesquisar mica,
teldsp<Jto, quartzo, caulim e associados, no município de Bananal, no Es~
tado de São Paulo
O P;·esidente da Repúblic2, usando da atribuição que lhe confere o :>:r~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do D~creto~lei nP 1. 935, de 29
de janeiro de 1940 l Código de Minas), decreta:
Art. 1·° Fica autoriz&'do o cidadão brasileiro Carlos Sabóia Bandeira de
1\1elo a pesquis<l'r mica, feldspato, quartzo, caulim e associados, numa área de
trinta hectares (30 ha}. situada no distrito e município de B&-nanal, no Estado
d<~ São Paulo. área essa delimitada por um retângulo que .tem um vértice a
mil e quinhentos metros. ( 1.500 m), no rumo verdadeiro vinte e dois graus
trmta minutos nordeste (22° 30' NE) da confluência dos rios Paquinhs: e Faca
Grãnde e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têrn os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: seiscentos metros (600 m), setenta e nove gr~ms noroeste
( 79° NW); quinhentos metros ( 500 m), onze graus nordeste ( 11° NE) .
Art. 2· 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via <mtênticz.·
dêste decreto, pagará a taxa de tre~entos cruzeiros ( CrS 300.00), e será transe. dto no livro próprio d<~ Divisão de Fomento da Produção Mineral do ·viini;;tério da AgriCultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 .de outubro de 194-4, 123.0 da Ind.ependênda e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolomo Salles.

DECRETO N, 0 16.975

~ DE

25

DE OUTUBRO DE

1944

~4utotiza

os cidadãos brasileiros Otávio Lotufo, Sér~io ]unqueira Cobra e José
AfonSo ]unqueira de Barros Cobra a pesquisar água mineral no município'
de Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, us2:ndo da atribuição que lhe confere o aortigo ]t-,_ letm a, da Cc)nstituicão. e nos tê:tmos do Decreto~ lei n: 0 1. 985, de 29
dé: janeiro de !'940 (Código de Minas), decreta:
·
Art. 1.° Ficcrn n-utorizados os cidadãos brasileiros Otávio Lotufo, Sérgio
Junq<.!eira Cobra e José Afonso Junqueira de Barros Cobra a pesquisar água
rr:ineral numa 3rea de quarenta e cinco hectares ( 45 h a) situada na fazenda
Barreiro, distrito e município de Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais,
e delimitsda por um retângulo tendo um vértice e seiscentos metros (600 m),
rumo sc~senta e sete graus e trinta- minutos noroeste ( 67° 30' NW) magnético,
de ponto em que a estrada de rodagem Poços de Caldas·Botelho atravessa o
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córrego Curitiba e os l::..<dos que partem di2sse vértice, com mil e quinhentos
mtros (1.500 m) e rumo sessenta graus sudeste (60° SE) magnético, trezentos metros (300 m) e rumo trinta graus nordeste (30° NE) magnético.
Art. 2· 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
·
Art 3.0 O título da autorização de pesquisa que seril umfl via ·autêntic1X
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 450,00),
e será transcrito no livro 'próprio da Divisão de Fomento da Produção Miners.•l
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogarri-se as disposiçõe~ em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e .16 o.
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolomo Sa.lles.

DECRETO N.O 16,976-

DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasi!eim Wellington Gomes Fqnseca a pesquisar diamante,
quartzo e associados no município de Coração de JesUs, no Estado de
Minas Gerais

O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o s.<rtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, d.e 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1·° Fica autorizado o cidadão brasileiro Vilellington Gomes .da Fonseca a pesquisar diamante, quartzo e associados no· lugar denominado Jazidada-Volta, nas ·fazendas Buriti-de-Baixo e Chapada, situadas no distrito de Jequitaí, município de Coração de Jesus, no Estado de Minas Gerais, numa área
d>: quatrocentos e quarenta e quatro hectares e cinqüenta ares (444.50 ha)
delimitada por um polígono tendo um vértice à distância de novecento"s e
sessenta metros (960 m), no rumo magnético oito graus noroeste (8° N\iV)
da barrs.• do córrego Janeiro na margem direita do rio Jequitaí e os lados, a
partir dêsse vértice· têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil
metros (1.000 m), vinte e cinco graus sudoeste ,(25° SW); dois mil e seiscentos metros (2.600 m), oeste (W); mil e seiscentos metros (1.600 m),
norte (N); setecentos metros (700 m), cinqüenta e um graus nordeste (51°
NE); dois mil setecentos .e vinte metros (2. 720 m), sessenta e cinco graus
sudeste ( 65° SE) até o ponto de partida,
Art. 2· 0 Esta autorização é oUtorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntic&
dêste decreto, pagará a taxa de qus.•tro mil quatrocentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 4.450,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério Q.a Agricultura,
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em cont_rário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro· de 1944, 123.0 •.la lnd.;;pendênd<>• e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
Col. de Leis·_ Vol. VIII

F. 16
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DECRETO N ,0 16.977 -

DE

25

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Humberto Tozzi a pesquisar águas minerais, termais e gazosas no muniCÍpio de Lindóia, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usa,.ndo da atribuição que lhe confere o a-rtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de '29.
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Humberto Tozzi a pesquism águas minerais, termais e gazosas no imóvel denominado Termas de Lindóia,
no distrito e município de Lindóia, do Estado -de São Paulo, numa área de
quirfze hectares trinta e oito ares e sessenta e dots centiares ( 15,3862) ha)
equivalent~ à diferença entre um hexágono irregular, com dezesseis hectares
trinta e oito ares e sessenta e dois centiares (16,3862 ha), assim definido: tem
um vértice no centro da soleira do portal da

lgreja~Matriz

da cidade de Lin-

dóia, e os lados, a partir do vértice considerado têm os seguintes~ comprimentos
e rumos magnéticos: cento e sessenta e cinco metros ( 165 m), qus:renta .e
quatro graus e trinta minutos noroeste (44° 30' NW); cento e setenta metros
(170 m), vinte e uffi graus e dez minutos nordeste (21° 10' NE); trezentos
e vinte metros (320 rri), setenta e sete graus e quarenta minutos sudeste (77°
40' SE); quatrocentos ·e vinte e sete metros (427 m), quatorze graus e trinta
minutos sudeste (14° 30' SE); duzento~ e oitenta e quatro metros (284m),
setenta- graus sudoeste (70° SW); trezentos e dezenove metr()s (319 m), dezoito
graus noroeste ( 18° NW), e um retângulo correspondente à autorização outorgada a Humberto Tozzi pelo Decreto número oito mil duzentos e noventa e
cinco (8.29;5) de três (:?) de dezembro de mil novecentos e quarenta e um
( 1941), assim definido: têm um vértice a dezenove metros ( 19 m) no rumo
magnético trinta e quatro graus sudeste (34° SE) do canto noroeste (NW)
do Hotel Preferido, de Termas de Lindóiao, e cujos lados que convergem no
vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumoa
magnéticos: cento e vinte e cinco metros (125 m), trinta e quatro graus su(34° SE); oitenta metros (80 m), cinqüenta e seis graus nordeste

deste

(56° NE).
Art. 2· 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C&.
digo de Minas,
Art. 3. 0 O titulo da autorização de pesquisa que será uma via autênticS!
d&ste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do tJ.Iinistério da Agricultura.
Art, _4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro dé 1944, 123. 0 da Independência: e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DE 25 DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Guilherme de Morais a pesquisar caulim e assodadas, no município de São Paulo, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição .que lhe confere o :>!rtigo 74, letra a, dá Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Guilherme de Morais a pesquiss.•r caulim e associados, numa área de quarenta e três hectares cinqüenta
e um ares e quarenta e nove centiares ( 43.5149 ha), encravada no imóvel denominado Cercado do Telégrafo. em Saúde, distrito e município de São Paulo,
no Estado de São Paulo, e delimitada por um polígono irregular que tem um
vértice s.• quinhentos e vinte e um metros e setent-a e quatro cep.tímetros
(5f1,74 m),· no rumo mpgnético vinte e nove graus vinte minutos sudoeste
(29° 20' SW) do canto leste (E) da casa de Agostinho Mieli situada na en-,,
cruzilhada da estrada Garagoatá com o cz..minho para Vila Morais, e os lados
a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e dezesseis metros (516 m), oitenta e um graus trinta minutos nordeste (81° 30' NE); duzentos metros (200 m) triTI.ta minutos sudoeste (30' SW); duzentos e cinqüenta e dois metros e cinqüenta centímetros
(252,50 m), vinte e dois graus sudeste (22° SE); cento e sete metros e cinqüenta. centímetros (107,50 m), oitenta e &efs graus nordeste (86° NE); cinqOenta e três metros e cinqüenta centímetros (53,50 m), vinte e nove graus
quarenta e cinco minutos sudeste (29° 45' SE); cento e oitenta metros
(180m), setenta e seis graus sudoeste (76° SW); duzentos e sessenta e cincó
metros (265 m), cinqüenta e um graus sudoeste (51° SW); duzentos e cinqüenta e um metros e qumenta centímetros (251,40 m), oitenta e seis graus
·.sudoeste (86° SW); quinhentos e oitenta metros (580 m), quarenta e nove
graus trinta minutos noroeste ( 49° 30' NW); quatrocentos e dezessete metros
e cinqüenta centímetros (417,50 m), cinqüenta e três graus quarenta minutos
nordeste (53° 40' NE).
Art. 2· 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cá~
digo de Minas.
Art. 3.0
O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de qus.1rocentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 440,00),
e Será transcrito no livro prÓprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revugam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da
da República.

lndepend~ncia-

e 56.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N .0 16. 979 -

DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Emília Ferreira Vieira a pesquisar quartzo no
município de Itaperuna, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usa·ndo da atribuição que lhe confere o mtigo 74, letra a, da Constituição, e. nos têrmos do Decreto-lei n. 0 L 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã _brasileira Emília Ferreira Vieira a
pesquisar quartzo no imóvel denominado Alambique; situado no distrito de

244

A'fOS

DO PODER EXECUTIVO

Porciúncula, mumc1p10 de Itape:runa, do Estado do Rio de Janeiro, numa área
d~; trinta e oito hectares e cinqüenta ares ( 38,50 ha) delimitada por um retângulo tendo um vértice na barm do córrego Alambique, na ffit;o;-gem esquerda
do rio Canmgola e os lados, que partem dêsse vértice, os seguinte~ comprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700 m) sessenta e cinco graus
nordeste ( 65° NE), quinhentos e cinqüerÍta metros (550 m) vinte e cinco
graus noroeste (25° NVI/).
Art. 2.0
Et.ta autorização é outorgs.·da nos têrmos estabelecidos ·no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquis·a que será uma via autêntics.•
dêste decreto, pagará z· t::o:xa de trezentos e noventa cruzeiros (Cr$ 390,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de ]0-neiro, 25 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N- 0 16. 980' -

DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

A-utoriza o cidadâo brasileiro João Brisola a pesquisar argila, 'calcáreo, fblhdho
arf?,iloso, minério de cob<e e associados no município de Capão Bonito, do
Est.ado de São Paulo
O Presidente da República, usa·ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, ·da C011stituiçâo, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, ·de 29
de jaMiro de 1940 (Çódigo de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Brisola a pesquisar
argila, calcáreo. folhelho argiloso, minérios de cobre e associados, numa áre5l
de· quinhentos hectares (500 ha), situada no distrito de Guepiara, município
dB Capão Bonito, d0 Estado de São Paulo, e delimitada• por um retângulo que
tem um ,vértice a seiscentos e cinqi.ienta metros ( 650 m) no rumo verdadeiro
sul (S) do ponto de intercessão do eixo da rodovia Guapiara-Capão Bonito,
com o d'a estrada para.· Capela do Alto, bifurcm;ão essa situada nas proximidade8 do quilômetro duzentos e cinqi.ienta e 'nove (259) da rodovia. citada, e os
le.dos, que convergem no vértice considerado, têm, a partir dêle, os seguintes
comprimentos e rUmos verdadeiros: oitocentos' metros (800 m), sessenta graus
e trintE. minutos nordes-te ( 60° 30' NE); seis mil duzentos e cinqüenta metros
(6.250 m), vinte e nove graus e trinta minutos, sudeste (29° 30' SE).
Art. 2. 0
Esta autorização é outorgzda n~s têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da aut,orizacão de pesquisa que será uma via S:utêntic.s.>
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e serâ
transcrito no livro prÓprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiio, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

0

56.'J
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DECRETO N. 0 16:981 - D E 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadâo brasileiro Anastácio Pedro Beneduce a pesquisar minério de
feno e associados no município de Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo
0 Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a-rtigo 74, letra a, d3 Constituição, e nos iêrmas do Decreto-lei n. 0 1. 985, d-e 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art-. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasi1eiro Anastácio Pedro Beneduce
a pesquisar minério de ferro e c;•ssociados numa área de noventa e nove hectares, trinta e um ares e cinqüenta centiares (99,3150 ha), situada no lugar
denominado Sítio-do-Silva, ou Queimada-Grande distrito de Taiassupebs·, município de Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo, área essa delimitada ppr
urr pentágono que tem um vértice na ponte existente sôbre o rio Taib'ssupebaAssú na estrada Adutora-Rio Claro, no trecho Quatinga-Ouro Fino e os lados
a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e .ru~os magnéticos:
citóccmtos e setenta e três metros (873 m), e sessenta graus nordeste (60° NE);
setecentos e oitenta• e cinco metros ( 785 m), e sessenta e seis giaus vinte e
quatro minutos sudeste (66° 24' SE); novecentos e trinta metros (930 m) e
vinte e três gqms 'trinta e seis minutos sudoeste (23° -36' S'W); mil trezentos
e oito metros ( 1. 308 m), sessenta e seis graus e vinte e quatro minutos noroeste (66° 24' NW,); duzentos e trinta metros (230 m) e vinte e três graus
trinta e seis minutos nordeste (23° 36' NE) menos a faixa de trinta metros
(30 'm) de largura por cêrca de mil quatrocentos metros (1.400 m) de comprimento reservada pelo Govêrno do Estado para a linha adutora do Rio Claro.
Ait. 2. 0
Esta autorização é outorg:s.oda nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntlc<i.'
dê.ste decfeto, pagará a taxa· de mil cruzeiros (CrS 1.000,00), e será transcrito no livro Próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério d:;~ Agricultura,
·
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.982 -

DE

25

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Lídio Pereira e Argeu Reginaldo Lorenzoni a
pesquisar quartzo, pedras coradas, mica e associados no município de Santa
Leopoldina, do Estado do Espírito Santo
O Presidente da República, ussndo da atribuição que "lhe confere o ::;.-rtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Lídio Pereira e Argeu
Reginaldo Lorenzoni a pesquisar quartzo, pedras corada-s, mica e associados
numa área de vinte e quatro hectares (24 ha), situada em ·terrenos devolutas
do distrito de Jetibá, município de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo,
área essa delimitada por um polígono irregular que tem um vért1ce a cento
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e trinta e seis metros (136m), no rumo verdadeiro setenta e dois graus noroeste (72° NW) da sede da fazenda.· de Augusto Ziebler e cujos lados, a partir
desse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
oitenta e oito mett"Os (188m), quarenta e um graus sudeste (41° SE); novecentos e noventa e três metros (993 m), setenta e quatro graus e quarenta e
cinco minutos sudeste ( 74° 45' SE); trezentos e sessenta e cinco metros
(365 m), quinze graus nordeste (15° NE); oitocentos e setenta e dois metros
(872 m), sessenta e quatro graus e trinta minutos sudeste (64° 30' SE); cem
metms ( 100 m), quinze graus sudoeste (15° SW).
Art. 2. 0
Esta autorização é outorgzda nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autênticsdêste Decreto, pag?rá a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições· em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123· 0 da Independência e 56.0
da Repúbliça.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sanes.

DECRETO N, 0 16.983 -

DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo Simonsen a pesquisar caulim e associados
no município de Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o Zlrtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Eduardo Simonsen a pesquisar caulim e associados n'uma ár\·a de trinta e sete hectares' (37 hs.•), situada
no distrito e município de Santana\p.e Parnaíba, no Estado de São Paulo, e
delimitada por um quadrilátero que tem, um·vértice a duzentos e setenta metrRs
(270 m), rumo dezessete gl-aus sudeste (17° SE) magnético, da ponte existente sôbre o rio Juqueri, entre os quilômetros dezenove ( 19) e vinte (20)
da Via Anhanguera e cujos .lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m>, setenta e um
grM.Is quarenta e cinco minutos sudoeste (71° 45' SW); quatrocentos e se..
fenta e cinco metros (475 m), sul (S); seiscentos metros (600 m), setenta e'
cinco graus trinta minutos sudeste (75° 30' SE); oitocentos e vinte metros
(820 m), norte (N).
Art. 2.0
Esta autorização é outorgo.oda nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
·Art. 3. 0 O título da autorizaçâo de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e setenta cruzeiros (Cr$ 370,00), e
será transcrito no livro próprio ·da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123· 0 da Independêncijl e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolom'o Salles.
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DECRETO N. 0 16.984 -
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DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadâ.q brasileiro José Ferreira Tomé a pesquisar mica, berilo,
quartzo e associados no município de Silva jardim, no Estado do Rio
de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o s.•rtigo 74, letra a, da Constituição, é nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 ,(Código de Minas), decreta":
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Ferreira Tomé a pesquisar mica, berilo, qus.·rtzo e associados no lugar denominado Sítio do Nascimento, situado no distrito de Quartéis, município de Silva Jardim, no Estado
dt> Rio de Janeiro, numa área d,e cento e vinte e quatro hectares e noventa
ares ( 124,90 ha) delimitada por um quG.d.rilátero que tem um vértice à distância de trezentos e vinte e cinco metros ( 325 m), no rumo magnético setenta
e um graus e quarenta e :inca minutos sudoeste (7-1° 45' S'\IV) da barra do
córrego do Nascimento, na margem direita do rio Aldeia--Velha; os lados, a
pz.rtir dêsses vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil
seiscentos e cinco metros (1.605 m), sessenta e nove graus noroeste (69° NW);
novecentos e noventa e cinco metros ( 995 m). sete graus e trinta minutos
~ardeste ( 7° 30' NE); mil e quatrocentos metros ( 1. 400 m), cinqüenta e oito
graus e quarenta e cinco minutos sudeS>te ( 58° 45' SE); oitocentos e setenta
metros (870 m), oito groos sudeste (8° SE).
Art. 2. 0 • Esta autorização é outorgs.•da nos têrmos ~stabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica·
dêste Decfeto, pagará a taxa de mil duzentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
1 250,00), e será transcrito no livro próprio~ dá Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 Ja Indcp•m.dêncb· e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.985- DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira ]úlia Ramos Presgrave a pesquisar areia quartzosa,
no município de Cabo Frio, do Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usa:ndo da atribuição que lhe confere o 'J.<rtigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, Je 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.
pesquisar
<1 trinta e
distrito e

1.°

Fica autorizada a cidadã brasileira Júlia Ramos Presgrave a
areia quartzosa, numa área de noventa e um hectmes quatorze ares
seis centiares ( 91,1436 ha), situada no lugar denominado Braga, no
município de Cabo Frio, do Estado 9-o Rio de Janeiro, delimitada
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por um polígono retilíneo irregular que tem um vl!rtice a dois mil e noventa
e quatro metros ( 2. 094 m) no rumo magnético quarenta e oito graus quarenta minutos sudoeste (48° 40' SW) da intercessão dos eixos da rua Teixeira
Soares com o da Estmda do Cabo, e os lados, a partir do vértice considerado,
têm os seguintes t'ompl'imentos e rumos magnéticos: quinhentos metros ( 500m),
cinqüenta e cinco graus' trinta minutos sudeste ( 55° 30' SE): oitocentos e
setenta e cinco metros (875 m), quarenta graus sudoeste (40° SW); mil cento
e onze metros. ( 1. 111 m), sessenta e nove graus trinta minutos sudoeste ( 69°
30' SW); quinhentos metros (500 m), vinte graus trinta •minutos noroeste
(20° 30' NW): novecentos e sessenta e cinco metros (965 m), sessenta e nove
gra-us trinta minutos nordeste (69° 30' NE); setecentos tl dois .netros (702 m),
quarenta graus nordeste ( 40° NE) .
Art. 2. 0
Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos nQ Códi~o de Minas.
·
Art. 3. 0 O título da autorização de p~squisa que será uma via autê,üica
dêste Decreto, pagará a taxo de novecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 920,00). e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção tllineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as dispçsições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123. 0 da Independênci~ e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.986 -

DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Flil~egardo Dória Mendonça a pesquisar amianto
e minérios de- rúquel, cobalto e cromo no município de Goiânia, do Estado
de Goiás
O Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe confere o «rtigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 • Fica autorizado o cidadão brasileiro Hildegardo' Dória Mendonçá

a. pesquisar amianto, minérios de níquel, cobalto e cromo numa área de cento
e dezenove hectares e oitenta e sete ares ( 119,87 ha), situada na Fazenda
Morro Feio, distrito de Grimpas, do município de Goiânia, do Estado de Goiás
e delimitada por uma linha poligonal que teln um vértice a duzentos e vinte e
cinco metros ·(225 m), rumo norte (N) magnético, da confluência ·dos córregos
Ólho d'Água e Morro Feio ou Serradinho e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes compriffientos e rumos magnéticos: setecentos e oitenta e
oito metros (788 m), trinta e quatro gl-aus nordeste (34° NE); .mil cento e
quarenta e dois metros ( 1.142 m), qu:;.•renta e nove graus noroeste ( 49° NW);
novecentos e trinta e dois metros ( 932 m}, quarenta_ e um graus quarenta
minutos sudoeste (41° 40' SW); novecentos metros (900 m), trinta e oito
graus e trinta minutos sudeste (38° 30' SE); quatrocentos e oitenta metros
(480 m), leste (E).
Art. 2. 0
Esta autorização é outorg:;.<da nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
0
Art. 3.
O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntka
dêste Decreto, pagará a taxa de mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 1.200,00), e
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será transcrito no livro próprio ·da Divisão de Fomento da Produção Mineral
'dc- Ministério da Agricultura.
Art.. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123. 0 da lndependênciv e 56.0
da República.

GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.937- DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Valdemar Rola a pesquisar amianto e associados
iw município de São Domingos do Prata, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o :xrtigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art .. 1·° Fica autorizado o cidadão brasileiro Valdemar Rola a pesquisar
amianto e aSsociados numa área de vinte hectares (20 ha) situada no local
denominado Mono, no distrito ·de Ssmtana do Alfié, município de- São Domingo~ do Prata, do Estado P,e Minas Gerais, e delimitada por um retângulo
tendo um vértice a cento e cinqüenta e cinco metros ( 155 m) rumo vinte e
Seis graus nordeste (26° NE) da foz do córre'go Mono, afluente do ribeirão
Alfié, e os lados, divergentes dêsse vértice, com quinhentos metro,s (500 m) e
rumo sessenta graus sudeste (60° SE), quatrocentos metros (400 m), e rumo
tnnt& graus sudoeste (30° SW).
Art. 2. 0
Esta autorização é outorg;~·da nos têrmos estabelecidos no Cá~
digo de· Minas.
0
Art. 3.
O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a· taxa de trezentos cruzeiros (CrS 300.00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123. 0 da· Independêncic;, e .56.0
da República.

GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.988-

DE

25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza a emprêsa de minet·ação Exportadora Goiana de Minérios Ltda. a
pesquisar quartzo e associados no município de C-ristalina, no EStado de Goiás
O Presidente da República, usa>ndo da atribuição que lhe confere o s.rr- .
tigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do Dei:reto-lei n. 0 1. 985, de 29
de jam~i~o de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica• autorizada a emprêsa de mineração Exportadora Goiana de
Minérios Ltda. a pesquisar quartzo e associados numa área de quatrocentos
e oitenta e cinco hectares-. e cinqüt;lnta e oito ares (485,58 ha) no imóvel Galheiros ·no lugar denominado Serra Velha, distrito e município de Cristalina,
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m' Estado de Goiás, área essa delimitada por um quadrilátero que tem um
vértice a quinhentos e quatro metros (504 m) no rumo magnético vinte e oito
graus e t·rinta minutos nordeste _(28° 30' NE) da confluência dos córregos da
Lage e Vereda dos Galheiros e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil seiscentos e vinte metros
( ~. 620 m) vinte e quatro graus e trinta minutos nordeste ( 24° 30' NE); mil
cento e oitenta metros ( 1. 180 m). vinte graus e trinta minutas· noroeste (20°
30' NW); três mil e ~aventa e cinco metros (3. 095 m), cinqüenta e três
graus e trinta minutos sudoeste (53° 30' SW); dois mil quatrocentos e cinqüenta e cinco me'!:ros (2.455 m), quarenta e oito graus e trinta minutos sudeste ( 48° 30' SE) .
Art. 2· 0 Esta autorização é outorgada nos tênnos estabelecidos no Código rle Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntic.?J
déte decreto, pagará a taxe de quatro mil oitocentos e sessenta cruzeiros (Cr$
4 860,00), e se-rá transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério ·da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.989- DE 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Moreira Reis a pesquisar quartzo e associados
no município de Esmeraldas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra 21, da Constituição, e nos têrmos do o"ecreto-lei n. 0 1. 985, de zg.
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Moreira Reis a pesquisar quartzo e associados no lugar denomins.<do Cancelinha, no distrito e muf)ÍCÍpio de Esmeraldas, do Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta
hectares (60 ha), delimitada por um retângulo tendo um vértic~ à distânciS~
de cento e cinqüenta metros (150 m), rumo magnético leste (E) da esquina
leste (E) da frente da capela do Rosário e os lados que partem dêsse vértice
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m).
quarenta e dois gmus nordeste (42° NE); mil e duzentos metros (1.200 m)~
quarenta e oito graus sudeste (48° SE).
Art. 2· 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 , O título da autorização de pesquisa que será uma via autê:ltics
dÉ-ste decreto, pagará a taxa de ·seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral doMínistério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam~se as disposiçôe,o.; em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123. 0 da Indeps...,dência a 56.""
da República.
GE':ULIO V~RGAS.

Apolonic Salles.
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DÉ 25 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Helvetia Nodden d' Almeida Pinto a pesquisar
feldspato e associados no município de Niterói, do. Estado do Rio de
janeiro
O Presidente da República, usa't1do da atribuiç}lo que lhe confere 0 a<rtigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código d~ Minas), decreta:
Art. 1.0 . Fica autorizada a cidadã brasileira Helvetia Nodden d'Almeida
Pinto a pesquisar feldspato e <'lssociados numa área de oito hectares e dois ares
(8,02 ha), situada no lugar denominado Fazenda Pendotiba, distrito e município de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro;· área essa delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a setecentos e cinqüenta e seis metros
(756 m) no rumo magnético oitenta e cinco graus quinze minutos sudoeste
(85° 15' SW) do marco quilométrico número oito (km 8) da estrada de rodagem Maricá, no trecho Maricá-Niterói e cujos lados, a partir dêsse vértic~_,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e noventa e nove
metros ( 199 m) quz.•renta e três graus e trinta minui:os sudeste (43° 30' SE);
cento e cinqüenta e dois metros (152 m), quarenta e sete graus e trinta minutos nordeste (47° 30' NE); duzentos .e doze metros (212 m), vinte e dois
graus e cinco minutos sudeste (22° 05' SE); dez metros (10 m), sessenta e
três graus e trinta minutos sudoeste ( 63° 30' SW); vinte e quatro metros
(24m), cinqüenta. e dois graus e trinta minutos sudoeste (52° 30' SW); trinta
e um metros (31 m) e sessenta e dois graus e trinta minutos sudoete (62° 30'
SW); vinte ri1et"ros (20 m) e setent~ e um graus sudoetes (71° SW); duzerttús e vinte metros (220 m) e oitenta e nove graus e qüarenta e três minutos
noroeste (89° 43' NW).; trinta metros (30 m), sessenta e um graus e trinta
minutos noroeste (61° 30' NW); dezenove metros e cinqüenta centímetros
( 19,50 m), cinqüenta e quatro graus e trinta minutos noroeste (54° 30' NW);
cinqüenta metros (50 m), cinqüenta graus e quinze minutos noroeste (50° 15'
NW; trinta e dois metros (32m), e quz.orenta e quatro gra-us nOroeste (44° NW);
trinta e cinco metros (35m), trinta e cinco graus nofoe1'ite (35° NW); oitenta
metros (80 m), sessenta e seis g.:-aus noroeste (66° NW); setenta e oito metros (78 m), trinta e quatro graus nordeste (34° NE); oitenta e um metros
(81 m), cinqüenta e nove graus nordeste (59° NE); cinqüenta e cinco metros
(55 m), sessenta e um graus e trint~ minutos nordeste (61° 30' NE).

Art. 2· 0 Esta autorização é outorgâ'da nos têrmos estabelecidos no Código de Min.as.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntir.a
déste decreto pagará a taxa de trez_entos cruzeiros (Cr$. 300,00), e será trans·
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis-tério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições erri contrário.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 16.991

~DE

25

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Renato Maresti a pesquisar caulim, argilas refratárias e associados no municíPio de Uberaba, do, Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da. atribuição que Íhe confere o .:0.'1-~
tigo 74, 'etra a, da Constitmção, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1·° Fica autorizado o cidadão brasileiro Rens•to Maresti a pesquisa-r
argilas refratárias e associados em terrenos situados no lugar denominad<. Palestina, no distrito e município de Uberc:.•ba, do Estado de Minas Gerais,
numa área de quatrocentos e vi'nte hectares ( 420 ha), delimitada por um polígonO tendo um vértice à distância de mil oitocentos e vinte e cinco metros
( l. 825 m), no rumo ·magnético cinqüenta e nove graus e trinta minutos rmdeste { 59° 30' SE) do marco quilométrico seiscentos e .quarenta e dois
(km 642) da linha da· Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, no trecho
Uberaba-Palestina e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil e sessenta e três metros e cinqüenta centímetro~
(1,063.50 m), dezesseis graus e trinta minutos sudeste (16° 30' SE): q'uatrocentos e vinte e dois metros (422 m), cinco graus e trinta minutos sudoeste
(5° .30' SVV); quatrocentos e quarents e oito metros ( 448 m), oitenta e· quatro
graus e trinta minutos sudeste ( 84°' 30' SE); quatrocentos e noventa metros
(490 m), vinte e cinco graus e trinta minutos nordeste (25° 30' NE); oitenta
n-etros ( 80 m), sessenta e quatro graus e trinta minutos sudeste ( 64° 30' SE);
dois mil duzentos e quarenta e nove metros (2. 249 m), dezenove graus e
trinta minutos nordeste (19° 30' NE); qu;;..•trocentos e trinta e um metros
(431 m), cinqüenta graus e trinta minutos nordeste· (50° 30' NE): mil e qmnhentos !netros ( 1. 500 m), trinta e quatro graus e trinta minutos noroeste
(34° 30' NW); quatrocentos e oitenta metros (480 m), quarenta graus e tnnta
minutos sudoeste (40° 30' SW); seiscentos e trinta metros (630.m), tnnta e
dois graus e trinta minutos sudoeste (32° 30' SW); mil setecentos e quarenta
metros (1, 740 m), dezenove graus e dez minutos sudoeste (19° 10' SVV).
Art. 2· 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via t~utêntir;~
dêste decreto, pagará a taxa de quatro ·mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 4.200,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral
do Ministério da Agricultura,
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
c~mlim,

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.?
d2 República.
GETPLIO VARGAS.

Apolonio SaJles,

DECRETO N. 0 16.992 -

DE

26

DE OUTUBRO DE

1944

Exclui d6."regime de administração a Associacão Hospital Osvaldo Cruz, com
sede em São Pa"'wo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4. 0 e
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7.o·do Det:reto-Jei n. 0 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.0, parágrafo
único, do Decreto-lei n.0 5. 661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica excluída do r.egime de administração pelo Govêrno a
Associação I-IospiÚl.l Osvaldo Cruz, ex-Associação Hospital Rudolf Wirchow,
com sede em São Paulo; cessando as atribuições do Administrador· nomeado
por Decreto de. 31 de março de 1943.
Art. 2. 0 Êste Decreto en'd·ará em vigor na data de sua publicação.
Art, 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO

VARGAS.

A, de Souza Costa .

DECRETO

N.0

16.993

~DE

26

DE OUTUBRO ·DE

1944

Autoriza o cid~dâo brasileiro Cândiào Soares Fillio a comprar pedras
·preciosas
O Presidente da República, ussmdo da atribuição que lhe confere o
art. 74·, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Cândido Soares Filho, residente em Ituiutaba, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n· 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta· autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se -~·s disposições em contr;iirio.
Rio de Janeiw, 26 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.0 16.994

~ DE

26·

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Cristiano Gonçalves de Miranda a comprar
pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que Ih'e confere o artigo 74, letra a, d::i Constituição, e tendp em vista o Decreto-lei n. 0 466, de 4
de junhq de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Cristiano Goncalves de
Miranda, residente em Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais, a~ comprar
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pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicaÇão.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26. de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 16,995 --..:

DE

26

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Santiago Ferreira a comprar pedras

precio:.~as

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n· 0 466, de
, 4 de junho de 1938, decreta>;
Art. , 1.° Fica autorizado o cidadão brasilei-ro João _Santiago Ferreira,
residente em Campinas dos Pupos, no Estado do Paraná, a cOmprar pedno..s pre~
ciosas nos têrmos do Decreto·lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56· 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 16.996 -

DE

26 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza a firma brasileira Orlandim & Filho a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ;;.Jnfere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto·le~ n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art . .1.° Fica autorizada a firma brasileira Orlandim & Filho, f!stabeiecida em Diam<rntina, no Estado de Minas Gerais, a comprar ;>i::dras preciosas nos têrmos · do Decreto~ lei _:p.. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autorização uma via autêntica do presente Decr~to,
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.~
Art. 3.0 Revogam·se as dispos1ções em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e SQ,0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,
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DECRETO N. 0 16.997

~

25~

DE 26 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o ;cidadão brasileiro Ananias Barroso a comprar pedras preciosas
0 Presidente da República, USlO.mdo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1·o Fica autorizado o cidadão brasileiro Ananias Barroso, residente
em Uberlândi&, no Estado de Minas Gerais, a compr,ar pedras preciosas nos

têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, cons-tituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vi"gor ~a data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se S.tS disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A,. de Souza Costa . .

DECRETO N.O 16.998 -

DE 26 DE OUTU:BRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Pilotas Cotrim a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, us.ando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.0 466, de
14 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.°

Fica autorizado o cidadão brasileiro Filotas Cotrim, residente

em Andaraí, no Estado da Bahia, a comprar pedras preciosas nos têrmos do

Decreto-lei n. 0
zação· uma via
Art. 2.0
Art. 3.0

466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autoriautêntica do presente Decreto.
·
Êste Decreto entrará em vigor :tia data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e Só.0
da República.

GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 16,999 -

DE 26 PE OUTUBRO DE 1944

Revo/ja o Decreto n. 0 9. 048, de 19 de março de 1942, que concedeu autorização para funcionar como emprêsa de energia elétrica a Sociedade AnôWma Indústrias Votorantim
O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, alínea a da Constituição, e atendendo ao q~e requereu a SociedOOe
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Anônima Indústrias Votorantim, com 'sede na Capital do Estado de São Paulo,
decreta :
Art. 1.0 Fica- revogado o Decreto n. 0 9. 048, de 19 de março de. 1942,
que concedeu autorização para· funcionar como empt·êsa de energia elétric~,
nos têrmos do Decreto-lei n. 0 938, de ,8 de dezembro de 1938, à Sociedade
Anônima Indústrias Votorantim.
Art, 2Y O ptesente decreto entra e~ vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições ·em contrário.
Rio rle Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 17. 000 -

DE

26

DE OUTUBRO

DE

1944

Autoriza a S. A. Indústrias Votorantím a emitir ações ao portador
O Presid€nte da República, usando da atribuiçãO que lhe ccnfere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 3. 553, de
25 de agôsto de 1941, decreta:·
Art. 1.0 Fica a.utorizada a S. A. Indústrias Votorantim, com sede na
capital do Estado de São Paulo, 2utorizada a funcionar como emprêsa de mineração pelo Decreto n. 0 6.372, de 3 de outubro de 1940, a emitir ações.
ao portador, de acôrdo com o que ·dispõe o Decreto-lei n.O 3. 553, de 25 de
agôsto de 1941, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente
as leis ~ regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto desta
autorização.
Art. 2.0 Esta autorização é dada exclusivamente para o aproveitamento
industrial das minas de calcáreo de propriedade da companhia ora autorizada,
manifestadas e registradas sob ns. 541, 542, 946 e 948, nos livros A ns, 1 e
2, da Diyisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricul-

tura.
Art, 3.0

Revogam-se as disposições em contrário,

Rio de J:meiro, 26 de outubro de 194-4, 123.0 da
da República,

Indep~ndência

e 56.0

GETULIO' VARGAS.

Apolordo Salles.

DECRETO

N.Q

17,001 -

DE 26 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza a emprêsa Mineração Oeste Limitada a pesquisar carvão mineral e
associados no município de Or:Jeans do Estado de Santa Catarina.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do DecretO-lei n. 0 1. 985, de 29de janeiro de 1940 (Código de Mins. s), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Emprêsa Mineração Oeste Limitada a pes~
quisar carvão mineral e associados numa. áre31 de mil hectares ( 1. 000 Ha}
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situada no rio Laranjeiras, distrito e município de Orleans do Estado de
Santa Catarina•, área essa delimitada por um polígono irregular que tem
um vértice a seiscentos e vinte e cinco metros ( 625 m) no rumo verdadeiro
vinte e três graus e trinta minutos noroeste (23°30'NW) da confluência dos
rios Leonor e La'l'anjeiras e cUjos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüentRo metros (250 m),
éste '(E); .dois mil metros (2.000 m) sul (S); três mil Oitocentos e cin·
qüenta metros (3.850 m) .oeste {W); dois mil setecentos e cinqüenta metros
(2. 750 m) norte (N) e três mil e quinhentos metros (3-.500 m), setenta
e seis graus e trinta minutos sudeste (76°30'SE).
Art. 2.0 Esta autorização é
Código de Minas.

outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O títulO da autorização de pesquisa que será uma• via autên·
tica dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será transcrito no liVro próprio cla Divisão de Fomento da Produção Mineral
.do Ministério da Agricultura.
Art. 4.c

Revogam·se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de ·1944, 123.0 d-a Ind~pendência e 56.0
da RPpública.
GETULIO

VARGAS.

Apoior:io Saiies.

DECRETO N. 0 17.002

-,DE

26

DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Tertuliano Mílton Brandão a pesquisar quaitzo,
opala e associados no município de Pedro li, no Estado do Piauí
O Presi"dente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, cla Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Tertulhl'no Mílton Br'andão
a pesquisa,r quartzo, op.:o~la e associados, em terrenos situados no lugar denominado Centro da data Mato·Gros.so, no distrito e ffiunicípio de Pedro II,
no Estado ,do Piaui, numa área de trinta hectares qo ha) delimitada por
um retângulo que tem um vértice à distância de oitenta e seis metros e cin·
qüent<'l centímetros ( 86,50 m), -no rumo magnético quarenta graus e trinta
_minutos sudoeste ( 40°30' SW) a partir do entroncamento 'da estTada para
Córrego dos Bois, na estrada de rodagem Pedro II Pequis e os. lados,
que partem dêsse vértice, os seguintes c-omprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos e ciroqüenta metros ( 450 m), oitenta e dois gra'us sudeste
( 82° SE); seiscentos e sessenta. e seis metros e sessenta e seis c€ntímetros
(666,66 -m), oito graus sudoeste (8° SW).
Art. 2.~ Esta autorização é
Código· de Minas.

outorgada

nos têrmos estabelecidos

no

Art. 3Y O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
Co!. de Leis__:_ Vol. VIII
]'. 17
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transcrito no livro próprio da '''Divisão de Fomento dn Produção Mineral do
MinistériO da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se

8lS

disposições em contrário .

. Rio de Janeirc, 26 de outubro de 1944, 123,-0 da IndependênCia. e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17.003

-·DE

25. DE

OUTUBRO DE

1944

Autoriza a emprêsa Mineração Oeste Lida, a pesquisar carvão mineral e
dados no município de Orléans, no Estado de Santa Céitarina.

asso~

O Presidente da República usando da .<atribuição que lhe confere o
art. .74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decre'to-lei n, 0 1.985, de

29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica S~utorizada a emprêsa Mineração Oeste Ltda. a pesqu~sar
carvão mineral e assoCiados numa área de mil hectares ( 1. 000 ha), situada
no rio Laranjeiras, distrito e município de Orleans, no Estado de Santa Catarina, área e'ssa delimitada por um- polígono irregular que tem um vértice a
sei'Scentos e vinte e cinco metros ( 625 m), no rumo verdadeiro vinte e três
graus trinta minutos noTOeste (23°30' NW) da confluênci21 dos rios Leonor
e Laranjeiras e cujos lados, 8 partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros.~ três mil e quinhentos metros (3. 500 m), setenta
e seis graus trinta minutos noroeste ( 76°30' NW); mil quinhentos e cinqüenta metros (1.55.0 m), norte (N); novecentos e cinqüenta e cinco metros
(955 m), dezesseis graus e trinta minutos nordeste (16°30' NE); mil e du-.
zentos metros (1.200 m), se.ssent8 e nove graus nordeste (69° NE); dois
mil noyecentos e vinte e cinco metros (2. 925 m) cinqüenta e oito graus
trinta minutos . sudeste ( 58°30' SE); seiscentos e setenta e cinco metros
(675 m); treze graus trinta minutos sudoeste (13°30' SW); mil duzentos e
cinqüenta metros (1.250 m), sul (S); duzentos e cinqüenta metros (250m),
oeste (W).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos
C6digo de l\1inas.

estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via aut@ntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeir.os (Cr$ -5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do
Ministério da Agricultura. ·'
Art. 4·. 0

Revogam-se

::l7S

disposições em contrilrio.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

APolônio Sales.
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DECRETO N. 0 17.004-

DE 26,DE OUTUBRO DE

1944

Autoriza a Emprêsa Continental de Minérios Ltda. a pesquisar carvão mineral
e associados no município de Orleans, no Estado de Santa Catarina.

o_ Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituiç.5o e nos têrmos do Decreto· lei n,0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Emprêsa Continental de Minérios Ltda. a
pesquisar carvão miner::.tl e associados numa área de mil hectares ( 1. 000' ha),
situada no lugar denominado Rio Minador, distrito e município de Orleans
no Estado de Santa Catarina, área essa delimitada por um hexágono irre~
guiar que tem 'um vértice a mil quatrocentos e seterita e cinco metros
( 1. 4 75 m), no rumo verdadeiro setenta e cinco graus sudeste ( 75° SE), da
confluência dos rios Júlio e Hipólito e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil 'e setenta e cinco metros
(1 075 m), oitenta e nove greus nordeste (89° NE); dez mil metros (10.000),
um grau noroeste (1° NW); oitocentos e setenta e cinco mett·os (875 m),
oitenta e nove graus sudoeste (89° SW); três mil setecentos e vinte e cinco
metros (3. 725 m), sul (S); duzentos metros (200 m),' oeste (W); .seis mil
duzentos e setenta e cinco metros (6 . .?.75 m). um grau sud~ste (1° SE).

Art 2. 0 Esta autorização
Código de Minas.

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autoriza·çâo de pesquisa que será uma via autên·
tica dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral,
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.c

Revogam·se a•s disposições em contrádo.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.0 da· Independência e 56.0

dz., República.
GETULIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DEÇRETQ

N,0

17.005 -

DE 26 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadâo brásileiro Manoel Altomare a pesquisar mica e associados
no município de Tomhos do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que . lhe confere ::1
art. 74, letra a. da Constituir,:âo e nos têrmos do Decreto·lei n,.O 1. 985, de 29
de janeiro· de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro D/Ianoel Altom~re a pes~
qnis:':lr mica e associados em terrenos da fazenda de'nominada Cap1m no distrito e município de Tombos do Ests.dc de Minas Gerais. numa área de
centO e sessenta e um hectares e dots ares (161,02 Ha) delimitada por um
polígono, tendo um vértice à distânciá de trezentos e dezessete metros e C'Ín·
qüenta centímetros (317 ,50 m) no rumo magnético trmta graus nordeste
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(30° NE) do pegão esquerdo da ponte sôbre o rio Carangola da estrada The
Leopoldina Railway C 0 Ltd. e os lados a partir dêsse vértice os seguint~
comprimentos e rumos magnéticos-setenta e sete metros (77 m), vinte e nove
graus e quinze. minutos sudeste (29° 15' SE); quatrocentos metros (400 m)
oitenta e três gra·us e trinta minutos non1este ( 83°30' NE): cento e setE:ntE>
e um metros e noventa centímetros (171,90 m), trinta e nove graus e tnnta
minutos nordeste (39° 30' NE); duzentos e cinco metros (205m), setenta e
cinco 'graus nordeste· (75° NE); duzentos e dezenove metros (219 rn), dois
graus e quinze minutos nordeste (2°15' NE); duzentos e sete metros e cinqüenta centíinetros (207,50 m), setenta graus e dez minutos nordeste (70' 10'
NE); qmnhentos e setenta e cinco metros (575 m), quarenta e quatro graus
e quarenta e cinco minutos noroeste (44°45: NW); cento e trinta e sete
metros (137m), sete graus nordeste.(7°00' NE); setecentos e qnarenta e sete
metros (747 m), sessenta e três graus e trinta in.inutos n01oeste (63°30' NW);
duzentos e cinqüenta e sete metros (257 m), trinta e sete graus noroPsté
(37° NVV); setecentos e setenta metros (770 m), cinqüenta e quatro graus
trinta minutos noroeste .(54°30' NW); duzentos e noventa· e sete ffi('tros
(297m), trinta e· sete grs.us e trinta minutos sudoeste (37°30' SW); noventa
e cinco metros (95 m), cinco graus e quarenta minutos sudeste (5°40' SE);
duzentos e vinte e cinco metros (225 m), oitenta e cinco graus e quarenta
minutos sudeste (85°40' SE); duzentos e seis metros (206 m), e vinte nove
graus sudeste (29° SE); oitocentos e dez metros (810 m), vinte e três graus
sudeste (23° SE); cinqüenta e seis metros e cinqüenta centímetros (56,50 m)
sul (S); cento e cinco metros ( 105 m), quarenta ~ quatro graus e' quinze
minutos su.doeste (44°15' SW); trezentos e quarenta. e oito metros (348 m)
quatorze graus sudeste ( 14° SE) ; trezentos e trinta metros ( 330 m) , oitenta
e três'gtaus sudeste (83° SE); duzentos e quatorze metros (214m), dezoitO
graus e trinta minutos sudeste ( 18°30' SE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmOs estsbelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.é O título da autorização de pesquisa que será uma via autên~
tica dêste decreto, ps-gará a taxa de mil e, seiscentos e vi:i'lte cruzeiros (Cr$
1.620,00) e será transcrito no livro préprio da Divis8.o de Fomento d8. Produçao Mineral do Ministéúo ela Agricultura,
Art, 4.c Revogam~se a•s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolo.ru'o Salles.

DECR):!:TQ·N. 0 17.006- DE 26 n·E OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo Simonsen a pesquisar argila e associados
no municípic de Santo André no Estado de São Paulo.
O Presidente d:::o, República, us:::~ndo da atribuição que lhe confere o
74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de js..neiro de 1940 (Códil;::o de Minas), decieta:
::~:rt.

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasihoiro Eduardo Simonsen s pes·
quisar argila e associados numa área de trinta hectares· (30 ha), situada no
distrito de São Caetallo, município de Santo André, no Est:::~do de São Paulo,
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e delimitada por um ps.•ralelogramo que tem um vértice a quatrocentos e
quar~nta e nove metros e vinte e dois centímetros ( 449.22 ni), no rumo
magnético trinta e dois graus vinte minutos sudeste (32°20' SE) do centro
da ponte sóbre o rio dos Meninos, na antiga Estrada do Mar, de São Paulo·
a Santos, e os lOOos que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle,
os seguintes compriment,os e rurrios magnéticos: qua'trocentos metros (400 m),
cinqüenta e quatr.o graus norde::.te (54° NE); setecentos e cinqüenta metros
(750 m), trinta e seis graus cinqüenta minutos sudeste (36°50' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que .será uma via eutêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e- será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultum.
Ai-t, 4." Revogam-se oo dispQsições em contrário,
Rio de· Janeiro, 26 de outubro de 194-:1-, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

ADolôrúo Sales.

DECRETO N. 0 17.007 -

DE 26 DE -OUTUBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasiiei-ro Emílio Vítor de Lima· t~ pesquisar calcáreo, xisto
argiloso, argila e associados no município de Capão Bonito do Estado de
São Paulo.
O Presidente da República, usando da atribuição gue lhe confere o
art. 74,- letra a, da Constituição e nos termos do DeCreto-lei n, 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado· o cidadão brasileiro Emílio Vitor. de Lima a
pesquisar calcár.eo, :xisto argiloso, argila e 'associados, numa área de qu_a:tro- ·
centos e noventa e nove hectares e noventa e oito ares (499,98 ha), situada
no local denominado FregUesia Velha, no distrito e município -de Capão Bonito, do Estado de São Paulo, e delimitada por um retângulo que tem um
vértice a cento e quarenta e seis metros (146 m) no rumo·verdadeiro oeste
(W) da confluência do ribeirão Barroca Funda com o rio das Almas e os
lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: mil novecentos e vinte e três metros
(1.923 m), leste (E); dois mil e seiscentos metros (2.600 m), sul (S).
Art. 2.0 Esta autorização ·é outorgada nos têrmos estabelecidos no
·Código de Minas.
Art_ 3. 0 O título da autorização de pesquisa. que será uma via autên.,
t.ica dêste decreto, p<tgará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será transcrito no livro própno dz:, Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2ó de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República,
GETULIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

26.2
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DECRETO N.0 17 .008-'- DE 26 DE OUTUBRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Emilio Victor de Lima a pesquisar calcáreo, xisto
argiloso, argila e associados no município de Capão Bonito do Estado de
São Paulo

O Presidente da República uszndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos. têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ; decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Emilio Victor de Lima a
pesquisar calcáreo, xisto argiloso·, argila e associados numa área de quatrocentos
e nOventa e .nove hectares e noventa e oito ares (499,98 ha), situada no
local denominado Freguezia Velha. distrito e município de Capão Boriito do
Estado de São Paulo e delimitada por um retângulo que tem um vértice a
cento e quarenta e seis metros (146 m) no rumo verdadeiro oeste (V>/) da
confluência do ribeirão Barroca Funda com o rio das Almas e os' lados que
convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguinte~ comprimentos· e rumos verdadeir-os: mil novecentos e vinte e três metros (1.923 m),
oeste (W); dois mil e seiscentos metros (2.600 m), sul (S) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas, ·
A<t. 3.0 O título da àuto:rlzação de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, paga;:-á a taxa de cinco mil cruzeiros (CrS 5.000,00) e
será transcríto no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4,0

Revcgam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolôm'o Sales.

DECRETO

~. 0

17. 009 -

DE 26 DE OUTUBRO DE 1944

Autoriza· o cidadão brasileiro Laurentino Ribeiro Gaspar a pesquisar minérios
de cobalto, molibdenio e associados no município de Cantagalo do Estado
do Rio de janeiro
O Presidente da RePública usando da atribuição que lhe confere ·o
art. 74. letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o· cidadão brasileiro Laurentino Ribeiro Gaspar
a pesquisar minérios de cobalto, molibdenio e associados, numa área de vinte
hectares (20 ha), situad<~ no lugar denominado Três Pontas, no distrito de
Euclidelândia, município de Cantagalo do Estado do Rio de Janeiro, delimi~
tada por um retângulo que tem um vértice a trezentos e. sessenta e cinca
metros (365 m) no rumo magnético cinqüenta e dois graus dez minutos nor·
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deste (52° 10' NE) do qullômetro duzentos e vinte e três (km 223) da
linha da The Leopoldina Railway .Co. Ltd. no ramal de Cantaga~o, e os
lados que convergem no vértice considerado e a partir dêle, co~ os seguint!ps
comprimentos e rumos t'nagnéticos: duzentos e cinqüenta metros (250 m),
dezenove .graus quarenta minutos noroeste ( 19° 40' NW); oitocentos rnetr.os
(800 m), 5etenta graus vinte minutos sudoeste (70° 20' SW).

Art. 2. 0 Esta autodzação é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autmização de pesquisa que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro ·próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
MinistériO da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as .disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1944, 123. 0 da Independêncb e 56.0
da República.
GE'I'ULIO .VARGAS.

Apo18nio Sales.

DECRETO N.0 17.010 -·DE 26 DE OUTUBlW DE 1944

Autoriza o cidadão br;;;.sileiro Antonio Tosato a pesquisar caulim no município
de Campo Largo do Este.do do Paraná
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antonio Tosato à pesquisar caulim, numa área de dezoito hectares e sessenta ares ( 18,60 ha), situada no lugar denominado Bolinete. no distrito de Ferraria, município de Campo
Largo do Estado do Paraná, e delimitada por um polígono irregular que tem
um vértice a noventa e seis metros ( 96 m) no rumo magnético quarenta
minutos noroeste ( 40' NW) da confluência do cótrego da Lavrinha com o
ribeirão do Ouro, e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta e dois metros (152m),
oitenta graus e quarenta e cinco minutos noroes~e ( 80° 45' N\oV); duzentos e
cinqü:;mta metros (250 m) oitenta graus e quarenta e cinco minutos sudoeste
(80° 45' SW)"; duz'entos e trinta e sete metros (237 m), deZ g'raus e quarenta e cinco minutos sudoeste ( 10° 45' SW); quarenta e três metros ( 43 m),
cinqüenta graus e dez minutos sudeste (50° 10' SE); duzentos e trinta
met.>os (230 m), oitenta e seis graus e dez minutos nordeste (86° 10' NE):
trezentos e noventa e dois metros (392 m), quarenta e cinco g1-aus e quinze
minutos sudeste (45° 15' SE); duzentos e sessentn e quatro metros (264m),
trinta e um graus nordeste (31° NE); duzentos e, sete metros (207 rn),
dezoito graus e quinze minutos noroeste (18° 15' N\V); duzentos e· quatro
metros (204m), cinqüenta e seis graus e dez minutos noroeste (56° 10' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no li.vro próprio da Divisão de Fomento da Produção' Mineral do
Ministério da· Agricu!tura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiw, 26 de outubro de 1944, '123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO

N •0

17.011 -

DE 26 DE OUTUBRO DE

1944

Prorroga o prazo a. que se <efere o art. 2.0 do Decreto n.0 10. 548,
de 30 de seternbm de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que- lhe confere o artigO 74, letra a., da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 3, 236, de
7 de maio de 1941, atendendo ao que requereu o int<=:ressado, decreta:

Art. 1.° Fica prorrogado por 2 (dois)- anos, a partir_ de 15 de outubro
dêste ano, o prazo a que se refere o art. 2.0 do Decreto n. 0 10 548, de 30
de setembw de i942, que autorizou o cidadão' brasileiro Curt Guilherme Rhein-'
gantz, a pesquisar jazidas de petróleo e gases nat1;1r.ais numa área de 5. 000
(cinco mil) hectares, situada no município de Santa Vitória do Palmar, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições ~m contrário.
Rio de Janeiro,
da República.

26

de outubro

de

1944, 123.0 da Independência

e 56.0

GETULIO VARGAS,

Alexandre Ma<condes Filho.

DECRETO

N. 0

17.012 -

DE

27

DE OUTUBRO DE

1944

' Serviço de Estatística Econômica e Financr:ira
Aprova o mgimento do
do Ministério da Fazenda
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~igo

74,"letra a, da Constituição, decreta:

Àrt. 1.0 Fica aprovado o regimento do Serviço de Estatística Econômica
e Financeira, do Ministério da Fazenda, que, assinado pelo respéctivo- Ministro de Estado, com êste baixa.
.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na. data de sua
vogadas .as disposições em contrário.

publicaçã~,

re-

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza. Costa.
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REGIMENTO DO SERVIÇ,O DE ESTATíSTICA ECONôMICA
E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1.0 O Serviço de Estatística Econômica e Financeira (S. E. E. F )
do Ministério da Fazenda, subordinado administrativamente ao Diretor GEiral
da Fazenda Nacional e obediente à orientação técnica do Conselho Nacional
de Estatística, constitui um dos Órgãos executivos centrais do Instituto Bra·
sileiro de Geografia e Estatística , (I.B. G. E.) e tem por finalidade levantar
as estatísticas referentes a impostos, taxas e contribuições, comércio exterior
e interior, movimento marítimo e fluvial, e movimento bancário do país, bem
como promover, em publicações próprias ou por intermédio do I.B.G.E., a
divulgação dessas estatísticas.

CAPÍTULO li
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2.0

O S.E.E.F. cómpreende:

Seção da Exportação (S. E.)
Seção da Importaçao (S. I.)
Seç3o Econômico~ Financeira (S .E.F.)
Se;ç~o do Comércio Interno (S. C. I.)
Seçao de Estudos e Análises (S,E.A.)
Seção de Administração (S A.)
Seção de Mecanização (S.M.)
Art. 3.0 As seções terão chefes designados na forma dêste regimento
Art. 4.0 O Diretor terá um .secretário, escolhido dentre. fun~ionários
públicos.
Art. 5.0 Os órgãos que integram o S, E. E. F. funcionarão perfeitamente
coordenados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do Diretor. ·

CAPÍTULO I1I
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art.
tica dos
tação.
Art.
tica dos
' tação.

6.° Compete à S.E.: proceder à coleta de dados e efetuar a crí~
mesmos, com o fim de apurar e, elaborar a estatística da expor~
7.° Compete à S.l.: proceder à coleta de dados e efetuar a crí~
mesmos, com o fim de apurar e elaborar a estatística da impor~

Art. 8.0 Compete à S. E. F.: proceder à coleta de dados e efetuar a
crítica dos mesrrios, com o fim de apurar e elaborar as estatísticas referen·
tes aoS seguintes assuntos:
I - produçã:o industrial sújeita ao inipôsto de consumo;
I.I registw dos estábelecimentos industriais sujeitos ao impôsto de
consumo;
III tributos em geral;
IV - movimento marítimo;
V - movimento fluvial;
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VI movimento bancário;
VII movimento das Caixas Econômicas;
VIII propriedade imobiliária;
IX balança de pagamentos;
X - renda nacional.
Parágrafo único. À S. E. F. compete, ainda, realizar pesquisas estatistl.cas relacionadas com a receita e a despesa p(Lblica. os índices ·gerais de
preços, a produção, os rendimentos, os créditos, os títulos mobiliários, 0s
capit2is em circuls.ção e tudo quanto se refira 9 situs.ção econômico-finan·
ceira do país, respeitadas, porém, as atribuições das demais seções do S.E.E.F.
e das outras repartições centrais do sistema estatístico federal.
Art. 9.° Compete à S. C. I.: proceder à coleta de dados e efetuar a
crítica dos mesmos, com o fim de ·apurar e elabor~r a estatística do t:omércio
wterestadual.
·
Parágrafo umco. Esta estatística abrangerá não só o comércio de
cabotagem. mas também o que se realiza por via terrestre, fluvial, lacustre
ou aérea, ou ainda a cargo dos serviços postais.
Art. 10.

Compete à S.E.A.:

I proced€:r à análise dos trabalhos estatísticos realizados· pelas outras
:S'=ÇÕes;
II - elaborar trabalhos expositivos ou análíticos sôbre as estatísticas a
cilrgo do Serviço;
III preparar trabalhos cartográficos· para atender a determinações
recebidas cu a solidtacões da Secretaria Geral do I.B.G.E .. bem como es~
Ludar e executar trab;lhos destinados a repartições do Ministério e outras
d<> Administração Federal, desde que os assuntos sE- enquadrem nas atribuições do S. E. E. F. e não haja prejuízo para os seus serViços normais;
IV ~ elaborar trabalhos para :::tender a consultas que exijam apurações
especiais de elementos de que disponha o S.E.E.F., ou que poSsam ser
encontrs.dos em qualquer outra fo,nte;
V planejar e executar desenhos e trabalhos de caligrafia e carto~rafia, que se relacionem com as ·atividades do Serviço;

preparar as publicações técnicas do SHviço destinadas à divulestatística, no país e no estrangeiro, ou à Coêumentação priva.ttva da
repartição;
VII preparar a contribuição do Serviço às publicações próprias do
I.B.G.E.;
VIII ~ organizar e executar trabalhos gráficos destinados a figurar em
feiras, e:-.posições e e1itros certames nacionais ou internacionais, .a que o
Serviço deva comparecer;
IX - organJ.zar ou rever os planos necessários aos trabalhos técnicos do
Serviço, de acôrdo com :::s instruções especiaif do Diretor;
X realizar inquéritos ou pesquisas especiais qUe não sejam da competência das outras seções;
XI
organizar, registrar e conserVar a documentação gráfica do'
Serviço;
XII
organizar e manter em dia a documentação informativa, doutrinária, técnica ou científica e colecionar cópias· dos trabalhos elaborado:,: pelo
Serviço, recortes de jornais~ . publicações e quaisquer iniormações necessárias
aos interê3ses da repartição;
Art. 11. Compete à S.A.:

VI -

~ação

I receber, registrar, distribuir, arquivar e expedir inquéritos e questionários estatísticos ou qualque~ correspondência análoga, relacionados e:z:clu~
.:-<vamente com as atividades do S.E.E.F.;
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II -

preparar e, quando fôr o càso. encaminhar aos respectivos Órgãos de
geral do Ministério o e:..rpediente relativo a pessoal. material,
orçamento ou qualquer outw pertinente ao S. E. E. F,, e que se refira a atividades compreendidas no campo de ação daqueles órgãos;
.
IH
executar os trabalhos de mimeografia prep01rados nas seções do
Serviço;
IV
manter atualizada a relação das instituições nacionais e estrangeiras, para remessa e intercâmbio de publicações.
<.~dministr:;!ção

Art. 12. Compete .à S.M. executar os serviços mecânicos relativos aos
dc.dos coletados pelas seções do Serviço.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

'Art. 13.
I

~

Ao Diretor incumbe:

orientar e coordenar as atividades do Serviço:
II ~ despachar, pessoalmente, com o Diretor Geral da Fazenda Nacional;
III baixar :Portarias, instruções e ordens de serviço;
IV comunicar-se diretamente, sempre que o interêsse do serviço o
exigir, com quaisquer autoridades públicas, e-xceto com os Ministros de Estado.
ca-so em que deverá fazê-lo por intermédio do Diretor Geral da Fazenda Nacional;
V assegurar estreita colaboração entre o S. E. E .F. e as repartições
centrais e regionais do sistema estatístico brasileiro;
VI ~ executar e fazer executar as Resoluções do Conselho Nacional de
Estatística;
VII submeter, anualmente, ao Diretor-Géral da Fazenda N acionai, o
plano de trabalho do Serviço;
VIII - apresentar, anualmente, ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional, o
relatório sôbre as atividades do Serviço;
IX ....:.__ propor ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional as providências necessárias ao aperfeiçoamento do serviço;
X reunir, periôdicamente, os chefes das seções, para discutir e assentar providências reh.ttivas ao serviço, e comparecer às reuniôês para as quais
seja convocado pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacional;
XI - aprovar planos de trabalho, pesquisas e estudos sôbre assuntos estatísticos;
XII - opinar em todos os assuntos relativos às atividades da repartição,
dependentes de solução de autoridades superiores e resolver os demais, ouvidos os órgãos que compõem o Serviço;
XIII organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial;
XIV determinar ou autorizar a execução de serviço externo;
XV fazer publicar os traba-lhos elaborados pelo. Serviço;
XVI admitir e dispensar, na forma da legislação, o pessoal extranumerário;
XVII - designar e dispensar os ocupantes de funções gratificadas e seu::;
substitutos11 eventuais;
XVIII ~ movimentar, de acôrdo com a conveniênci? do serviço, o pessoal lotado;
XIX - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
diretamente subordinados;
XX organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe fôr
diretamente subordinado e aprovar a dos demais servidores;
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XXI elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão
até 30 dias, aos servidores lotados no Serviço e propor ao Diretor-Geral da
Fazenda Nacional a aplicação de Penalidade que exceder de sua alçada;
XXII - determinar a instauraçfio de processo administrativo;
XXIII - antecipar, ou prorrogar. o período normal de trabalho.
Art. 14

Aos chefes de seção incumbe:

I - d"irigir e fiscalizar o~ trabalhos da respeCtiva seção;
II - distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr subordinado;
III - orientar a execução dos trabalhos e manter a coordenação entre
os elementos componentes da respectiva seção, determinando as normas e
métodos que se fizerem aconselháveis;
IV - despachar, pessoalmente, com o Diretor do Serviço;
V - apreSentar, mensalmente; ao Diretor, um boletim dos trabalhos da
respectiva seção, e, anualmente, um relatório dos trabaihos realizados, em
andamento e planejados;
VI propor ao Diretor medidas convenientes à boa execução dos tra~
balhos;
VII responder às Consultas que lhes forem feitas por intermédio do
Diretor, sôbre assuntos que se relacionem com as suas atribuições;
VIII distribuir o pessoal. de acôrdo com a conveniência do serviço;
IX ~ expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
diretamente subordinados;
X - organizar. e submeter à apro'v2ção do Diretor a escala de férias do
pessoal que lhes fôr subordinado. bem como as alterações subseqüentes;
'XI - aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspenSão até· 15 dias.
aos seus subordinados, e propor ao Diretor ,a aplicação de penalidade que
escape à sua alçada;
XII v'elar pela .disciplina e manutenção' do silêncio nos recintos de
trabalho.
Art. 15. Aos chefes das S.E., S. I., S.E.F., S:C.I, S.E.A. e S.M.,
incumbe, além do enumerado no artigo anterior:
·
I -

organizar, anualmente, o plano de trabalho da Seção e submetê-lo

à aprovação do Diretor;
li organizar projetos ou pareceres sôbre assuntos da Seção, que
tenham de ser encaminhados ao estudo do Conselhc N acionai de Estatística

(C.N .E. l;
III - contribuir para as publicações relativas à~ atividades do S E. E F.,
com monografias ou memórias que expressem os tesultados das pesquisas estatísticas da Seç8o;
IV elaborar, segundo a competência atribuída à respectiva seção,
trab2lhos especiais, destinados aos órgãos técnicos ÓG Ministério, a instituições nacionais ou estrangeiras, públicas ou particulares, e sugerir ao diretor O
expediente necessário à entrega ou remessa dos mesmos;
V organizar os originais da série especial de tabelas sistemáticas
destinadas ao "Anuário Estatístico do Brasil". às sinopses regionais· ou a
quaisquer qlltras publicações para as quais contribuam o S. E. E. F., e o
l.B.G.E.;
VI propor ao Diretor os servidores que poderão ser designador. para
executar, fora da reparição, serviços de coleta e outros de interês& da seção.
Art.

16.

Ao Sec;:-etário incumbe:

I - atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o Diretor, encaminhando-as ou dando a êste conhecimento do assunto a · tratar;
11 representar o Diretor, quando para isso fôr designado;
III redigir a correspondência pessoal do Diretor.
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Art. 17. Aos demais ser-vidores, sem funções especificadas neste regimento, incumbe execútar os trabalhos que lhes forem determinados pelos
seus superiores imediatos.

CAPÍTULO V
DA LOTAÇÃO

Art. 18. O Serviço terá a lotação aprovada em Secreto.
Parágrafo umco. Além dos funciónários constantes da lotação, o Ser~
viço· poderá ter pessoal extranumerário.

CAPÍTULO VI
DO HORÁRIO

Art. 19. O horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor, respeitado o número de horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço
Público Civil.
Art. 20. O horá:do do pessoal designado para serviço externo será
estabelecido de acôrdo com as exigências dos trabalhos, observado o mlnimo
de horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço Público Civil,
:::endo a freqüência apurada por meio üe boletins diários de· produção.
Art. 21. O Diretor não fica sujeito a ponto, devendo, porém, observar
o horário fixado.

CAPÍTULO VII
DAS SUBS'I.:ITUIÇÓES

Art. 22. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:
I - o Diretor, por um dos chefes de seção de sua indicação e design~do
pelo Diretor .Geral da .Fazenda Nacional;
TI - os chefes de seção, por servidores designados pelo Diretor, medtante indicação do respectivo chefe.
Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores
para as substituições de que trata êste artigo.

préviamente

designados

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. Mediante instruções de serviço do respectivo chefe, as seções
poderão desdobrar-se em turmas.
Art. 24. Nenhum servidor poderá fazer publicações e conferências, ou
dar entrevistas sôbre assuntos. que se relacionem com a organiZação e as
atividades do Serviço, sem autorização escrita do Diretor.
Art. 25. Os trabalhos realizados no S.E.E.F. poderão ser publicados,
desde· que para isso haja autorização do Diretor, lém revistas científicas nacionais ou estrangeiras, constando, porém, como único ·subtítulo. a expressão
-' ''Trabalho do Serviço de E!;tatística Econômi<;a e Financeira",.
Art. 26. A juízo do Diretor poderão ser inCluídos, em publicações do
S. E. E. F., trabalhos relevantes de técnicos estranhos ao mesmo, quando se
.~eferi.rern a assuntos relacionados com as suas atividades.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1944. -

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.0 17.013 -

DE

27

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime o Consulado de carreira em San ]uan de Pôrto Rico

O Presidente da República, usando da atTibuição que lhe confere o
tigo 24 do.

Decreto~Iei

Art. 1.0
Pôrto Rico.

Art. 2.0

ar~

n. 0 791, de 14 de outubro de 1937, decreta:

Fica suprimido o Consulado· de carreira em San Juan de

Revogam-se as disposiçõeS e mcontrário.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1944, 123.'::> da Independência e 56.0
&. República.
GETULIO VARGAS.

P. Leão Velloso.

DECRETO N. 0 17.014-

DE

30

DE OUTUBRO DE

1944

Altera a lotação numérica do Departamento dos Correios e Telégrafos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, le"tra a, da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1. 0 Passa a lotação numérico do Dep.arta•mento dos Correios e Telégrafos, aprovada pelo Decreto n.0 16,165, de 24 de julho de 1944-, o vigorar
com as alterações introduzidas pela ta•bela anexa.
Art, 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na. data de sua publicação, revogadas as disppdções em contrário,
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1944, 123. 0 da Independência· e 56.0
dla República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

ALTERAÇõES INTRODUZIDAS NA LOTAÇÃO NUMÉRICA DO QUADRO Ill DO MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS
BLICAS, A QUE SE REFERE O ARTIGO 1." DO DECRETO N. 0 17.014, DE 30 DE OUTUBRO DE 1941

III DIRETORIAS

Escriturário

II

I Lotação
Perm. I Sup. IPerm. ! s;;.Lotação

Geral
Reg,
Reg.
Reg.
Reg .
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

.................•.....
do Distrito Federal .... .
de S. Pa'lllo ........... .
de Alagoas
, ......... .
da Bahia .... , .. , ..••..
de Botucatu ..•.........
do Ceará •........•. , •.
de Diamantina ..• , .. , , ..
de Juiz de Fora ........ .
do Maranhão .... , ...•
de- Mato Grosso , ...... .
de Mina•s Gerais ... , ... .
do Pará .•.. , ... , •....•
da Paraíba ......•. , ..•
do Paraná ... , . , ...... .
Reg. de Pernambuco ... , ...•.
Reg. do Rio Grande do Sul. ..
Reg. de Santa Catarina ..... .
Reg. de Sants Maria da B. do
Monte
.............•..
Reg. de Sergipe ............ .
Reg. de Uberaba . , •....... , ,,
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5
8

CARGO DE CARREIRA

I

Guar(laFios

Inspetor
tle Lin1ms
Telet;:dificns I

ono;ni
lUestre de
Linhas

I Lotação
Perm. ] Sup. IPerm. I Sup.
Lotação

3
9

14

Administrativo

Lotação

I

Postalista
Au:dHar

--

j

Lotação
Perm. ] Sup. IPe~m. I Sup.

127

4

45

•

-1-

TelegJ•afistn

Lotacâo
Perm.

I suv.-

294

49

339
19

10

57
29
28
11
33

2

20
6

82

3

26
4

'-

Pú-

2

18

111

164

4

-

I
10

I

39
32

11
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DECRETO N. 0 17.015

-.DE

30

DE OUTUBRO DE

1944

Aprova projeto e orçamento para obras na Rêde de Viação
Paraná-Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
·
, Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na importância
de Cr$ 4. 120.433,80 (quatro milhões cento e vinte· mil quatrocentoS e trinta
e três cruzeiros e oitenta centavos) que com êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro. para a construção do Quarto trecho de 9. 040 m da variante Lq.pa-Rio Negro, compreendido
entre o Km 8
363,20 da linha em tráfego e o Km 17
403,20 da linha
em construção, ila. ~êde de Viação Paraná-Santa Catarina, ficando alterado
o projeto aprovado pelo Decreto n. 0 13. 821, de 29 de outubro de 1943, na
parte liri.ütada pelos quilômetros 14
733,60 e 18
167,60.

+

+

+

+

Rio de janeiro, 30 de outubr~·-de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N • 0 17.016 -

DE

30 DE OUTUBRO DE 1944

Declara de utilidade pública, para desapropriação, terrenos necessários aos·'
serviços da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com os a:rt's. 2.0 , 3.0 e 5.0 , alíneas h e ; do Decreto--lei n.0 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:

Artigo único. São declarados de· utilid~de pública, ·para desapropriação
pela Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, os terrenos pertencentes a Agripino Lage e Olga Lecpoldina de Sousa, situados no município de Catú, Est8.do
da Bahia, necessários à execução de serviços ,.de_ ampliação do pátio da esta:çã::~
de Catú, construção de casas para agentes e. tprinas,- e serviço complementar de
reflorestamento, no quilômetro 95,126, da linh,~~~?l]ia-Alagoinhas-'.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1944;_ l:Í3. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N . 0 17.017 -

DE.

30

DE

OUTUBRO DE

1944

Altera os Decretos ns. 16.8'71, 16.878, 16.879 e 16.880, de 18
de outubro de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arR
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do· ;;rrt. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta: •
Artigo único. A dotação resultante da supressão de cargos do extinto Quadro IV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, feita pelos Decretos nú-
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meros 16.877, 16.878, 16.879 e 16.880, de 18 de ~utubro de 1944, publi-cados no _Diário Oficial de 20 do mesmo mês, será -levada a crédito da Conta
Corrente do mesmo Quadro, para ser aplicada no provimento dos respectivos
cargos vagos, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1944, 123.0 da Independência 'e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 17.018 -

DE

30 DE OUTUBRO DE 1944

Prorroga o prazo para instalação de aparelhos seletivos na Rêde de Viação
Férrea Federal do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da -atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o que consta do processo
0
n. 22. 573-44· do Departamento de Administração do Ministério da Viação .e
Obras Públicas, décreta:

Artigo único. Fica prorrogado por 2 (dois) anos, a contar de 11 de
fevereiro último, o prazo fixado no art, 3.0 do Decreto n, 0 8, 394, de 13 de
dezembro de 1941, para a conclusão da instalação de aparelhos seletivos no
trecho da linha de Diretor A. Pestana a Ramiz Galvão e ramal de Santa
Cruq:, da Rêde de Viação Férrea Federal do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de _1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECREJ'O N. 0 17.019-

DE

31

DE

OUTUBRO DE 1944

Suprime catgo extinto

O Presidente da RepUbiica, usando da ilti-ibuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n, 0 3 .195, de 14 de abril de 194-1, decreta:
Art, 1.° Fica suprimido um cargo da classe F da carreira de Almoxarife.
do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude da promoção de Josino Moreira Lima, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito· da conta-corrente do Quadro Permanente do referido
Ministério.
Co!. de Leis -

Vol. VIII

F. 18
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Art. 2.0 Revogamwse as disposições em contrário~

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República .
GETULIO VARGAS.

Gustavo C<:JpanGma.

DECRETO N.0 17.020-

DE

31

DE OUTUBRO DE

1944

Torna sem efeito o Decreto .n. 0 15.761, de 2_ de junho·de 1944
O Presidente da ReP,ública, tendo em vista o que consta do. processo

75.146, de 1944, do Departamento de Administração. do Ministério da
Educação e Saúde, resolve:
n,0

Artigo único. Tornar sem efeito o Decreto n. 0 15.761, de 2 de junho
:ie 1944, que suprimiu 1 cargo da classe E da c2rreira de Almoxarife, do

Quadro Suplementar do Ministério !la Educação e Saúde.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 19LIA, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V A~GAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 17.021

-'DE

31

DE OUTUBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição oue lhe confere .o artigo 74, letra .a, da Constituição, e nos têrmos do art. -1.0 , alínea n, do Decreto-lei ti,0 3.195, de 14 de 2bril de 194.1, decreta:
Art, 1.° Fica
da Recebedoria do
da Fazenda, vago
devendo a dotação

S1,.1primi.do um ca:·go de Ajudante de Tesomeiro, padrão 23,
Distrito Federal, do Quadt·o Suplement.élr do Ministério
e::n virtude da e;wncraçâo de Francisco Venceslau Braz,
correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do
Quadro Permanente do mesmo. !>/.Hnistédo,
Art. 2.0 Revogflm-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1944, 123.0 d,a Independência e 56.0
da República.
GETULIO· VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.0 17.022

Altera a

escala~padrão

-DE

31 DE ·ouTUBRO DE 1944

de salários dos extrnnumerários~tnensalistas da União
·e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e tendo em viSta o .disposto no De'creto~lei
n. 0 7.005 de 31 de outubro de 1944, ·decfeta:
Art. 1.o A escala-padrão de salários dos extranumerários-mensalistas
da União, a Cpe ·se refere o Decreto-lei n. 0 5. 976, 'de 10 de novembro de
1943, -fica substituída pela seguinte:

Referência

Salário
mensal

·Cr$

I
li

III
IV

v

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

XX
XXI
XXII
XXIII

XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX

XXX
XXXI

XXXII'
XXXIII

XXXIV

250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
900,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1. 600,00
1. 700,00
1. 800,00
1. 900,00
2. 000,00
2.100,00
2.200,00
2.300,00
2.400,00
2. 500,00
2. 600,00
2. 700,00
2. 800,00
2.900,00
3.000,00

Salário
anual

Cr$
3.000,00
3. 600,00
4. 200,00
4. 800,00
5.400,00
6.000,00
6.600,00
7.200,00
7.800,00
8.400,00
9. 000,00
9. 600,00
10.800,00
12 .000,00
13.200,00
14:400,00
15.600,00
16.800,00
18.000,00
19.200,00
20.400,00
21.600,00
22.800,00
24.000,00
25.200,00
26.400,00
27.600,00
28.800,00
30.000,00
31.200,00
32.400,00
33.600,00
34·.800.00
36.000,00

Art. 2.0 .As funções atualmente exi~tentes, de referências XX-A, XXI
e XXII, passam, respectivamente, para as referências XXI, XXII e XXIII.
,
Art. 3.° Fic~m criadas as sédes funcionais de Professor de EnsinO Secundário e Professor de Ensino Sup'e:rior, a primeira com amplitude de salário de referências XIII a XXX e a segunda com amplitude de referências
XIII a XXXIV.
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Parágrafo umco. k3 referências de salário determinarão a obrigação
de um número de horas de aula, por semana, que será, no mínimo, o que
consta da seguinte tabela:

Número mínimo de horas de aula
por semana
Refer~ncia

de salário

XIII
XIV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXlll
XXIV
XXVI
XXVII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIV

Ensino Secundário
6

7
8
9

EÍlsino Superior

5
6
7
8

10
9
11

.12
13
14
15
16
17
18

lO
11

12
13
14
15
16
17
18

Art. 4.0 O Departamento Administrativo do Serviço Público proporá a
adaptação das atuais 'tabelas de Extranumerário-mensalista, ao disposto no
artigo anterior, ficando sem efeito a observação n.O 4 d.as escalas que acom1
panham o Decreto n.O 9. 808, de 30. de junho de 1942.
Art. 5.0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
A. de Souza Costa.
Eurico G. Dutra.
Hemiquà A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
P. Leão Veloso.

, Apolonio Salles.
Gustavo Capanema.
JoEJ.quim Pedro Salgado Filho.
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DECRETO N. 0 17.023 -

277

DE 31 DE OUTUBRO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departarnento do Interior e da Justiça do Ministério da ]us~iça e Negócios
Interiores
O Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, conforme a relação- anexa, a 'Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista do Departamento do Interior e da
Justiça, do Ministério da Jústiça e Negócios Interiores.
Art, 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, no período de 1 de novembro a 31 de dezembro do corrente ano, na. importância
de Cr$ 26·.300,00 (vinte e seis rilil e trezentos cruzeiros), correrá à conta
do crédito suplementar aberto pelo DeCreto-lei n.O 7_.008, de 31 de outubro
de 1944.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigÓr na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
dà. República·.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,

MlNISTtRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
DEPARTAMENTO DO INTERIOR E DA JUSTIÇA
TABELA NUMÉ-~ICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO

SITUÀÇÃO ATUAL

PROPOSTA

.

Número
de
funções

Séries funcionais

I

Referência

Ta'!:>ela

Nli..111ero
de
funções

Auxili3.r de Escritório

Referência

Auxiliar de Escritório.
X

1
3

IX
VIII
VII

5
13

22

Séries funcionais

Ordinária
Ordinária
Ordináda
Ordinária

.

3

XI

4
6
9
13

IX
VIII

X

VII

35

.

-Praticante de Escritório

Praticante de Escritório

VI

5

Ordinária

VI

5

v

7

12

5
Senrente

Servente

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

~-.

2
2

~

v

Ordinária

1
2

VI

2

IV

5

v

Tabela
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DECRETO N.O 17.024- DE 1 DE NOVEMBRO DE 1944
Cria funções na Tabela Numérica de Extranumerái"io-mensalista do Departamento Federal de Segurança Pública, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra ·a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, a partir de 1 de noveinbro de 1944, nas Tabelas Numéricas de Mensalistas do Departamento Federal de Segtirança
Pública, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, as seguintes funções:
TABELA ORDINÁRIA

2
54·
2

1
3
2

7

Patrão, referência· VIII;
Am:iliar de Escritório, referência ·VII;
Marinheiro, referência III;
Maquinista marítimo, referênCia IX;
Instrutor, referência XIII;
Radiotécnico, referência XVII;
Radiotei :lgiafista, referência XIII.
TABELA SUPLEMENTAR

1· -

Artífice, referência XIV.

Art; 2.0

As funções a que se. refere o artigo anterior, serão· preenchidas

na forma prescrita pelo Decreto-lei n.0 • 5.175, de 7 de janeiro de 1943.

Art. 3.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá à conta do crédito suplementar aberto pelo Decreto-lei n.O 7.014 de 1
de novembro de 1944.

Art.. 4.0 O presente Decreto entrará em vigor a partir de 1 de novembro de 1944, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 17.025-

DE

1

DE NOVEMBRO DE

1944

Concede aumento geral de salário e institni o regime de ·salário-família no
Conselho Sr..perior das Caixas Econômicas Federais, e· dá outras providências

O Presidente da República, Us9.ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Cons~ituição, decreta:
Art. 1.0 Os salários. dos empregados do Con~elho Superior das Caixas
Econômicas Federais ficam elevados nos têrmos dêste Decreto,
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Art, 2.0 O aumento é concedido sôbre os salários percebidos. em novembro de 1943 e na seguinte proporção:

Salário mensal

Aumento mensal

650
651 a
1.401 a
2.901 a
3.401 em

150
200
300
400
500

Até
De
De
De
De

1.400
2.900
3.400
diante

Parágrafo umco. O aumento 2. que se refere êste artigo rião é extensivo
ao pessoal que, por qualquer modo, tenha sido admitido ou comissionado
pelo C.S.C.E.F. em data posterior a 30 de novembro de 1943.
Art. 3.0 Além do aumento fixado no artigo anterior fica instituído, para
os empregados do C.S:C.E.F., o regime de salário-família que vigorar
para os servidores civis da União. '
Art, 4.° Consideram-se definitivamente incorporadas aos respectivos
salários as gratificações adicionaiS por tempo de serviço, como concedidas
até a data ct'a publicação dêste Decreto.
Art. 5.0' Os atuais cargos do C.S.C.E.F. passam a constituir a Tabela Numérica Suplementar anexa a êste Decreto e que dêle é párte integrante.
Art. 6.0 Os ocupantes das funções da Tabela Suplementar e as gratificações especiais que lhes podem ser concedidas, na forma dos §§ 1.0 e 2.0
do art. 5.0 do Decreto-lei n. 0 7.012 de 1 de novembro· de 1944, são os
constantes da relação nominal anexa.
Art. 7.0 As fUnções da Tabela Numérica Suplementar serão suprimidas à niedida que vagarem, não podendo, em hipótese alguma, ser novam~nte preenchidas, ainda que em caráter provisório.
Art. 8.° Fica aprovada a Tabela Numérica Ordinária do C.S.C.E.F.,
anexa a êste Decreto, e que compreende:
1) função _em comissão;
2) séries funcionais;
3) _funções gratificadas,
t8das de caráter permanente.
§ 1.0 As funções da Tabela Numérica Ordinária encontram-se t8das
vagas e só poderão ser preenchidas à ·medida que forem sendo suprimidas
as funções da Tabela Numérica Suplementar, na :razão de 1 por 1.
§ 2.0 As referênciás de salário das funções que integram a Tabela
Numérica Ordinária terão os valores constantes da escala-padrão de salários
anexa, aprovada pelo Decreto n. 0 15.494, de 9 de maio de 1944.

Art. 9.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
êxceto quanto ao aumento e ao regime de salário-família, que vigorarão a
partir de 1 de janeiro de 1944.
Art. 10.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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CONSELHO SUPERIOR DAS .CAIXAS ECONôMICAS FEDERAIS
'l:ABELA NUMÉ:RICA ORDINARIA

I

Número
de
/ Funções cu Séries Funcionais
funções )

Referência

Excedentes

Vagos

1. FUNÇÕES EM COMISSÃO

49

1

1

2 • SÉRIES FUNCIONAIS

Almoxarife

1

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

14

1

1
Arquivista

1
1

1
1

1

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

25

1

21
17

1
1
1

14

4

4
Contador

2

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

45

2
2
3
3

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

25

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

4Í
35
29

2
2
2

3
3

12

12
Dactilógrafo

14

4
8

12

4
8

12

12
Oficial -Administrativo

1
2
3

5
7
18

....................... ·..
..........•............ ·..

45

1

41

35

2
3

29

5

25

7
18
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I

Número I
de
IFunções ou Séries Funcionais
funções li

Referência

Excedentes

Vagos

Servente

............ ............ .
.............. ········ .· ..
.............. ·.·· ...... ·..
. . . . . . . . . . . . .. . . . . ... ....

1
1

~

1

2

~

10
9

1
1
1

8
7

2

5

5
Taquígrafo

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

1

21

1
1

1

Tesoureiro

17

1

1

3 _. FUNÇÕES GRATIFICADAS

Número
de

fm;ções

r
f

Gratificação

Função
anual

I

c,$
1

5
1
1
1
1

Chefe do Serviço de Contabilidade-; .......... , .. .
Auxiliar de Membm do Conselho ..... , . , , . , . , .. .
Chefe do Serviço de Comunicar,;5es , .......... , ..
'Chefe do Serviço de lA:aterial. , . , ........ ·... , .. ,
Chefe do Serviço de Pessoal ............. , ..... .
Chefe de Portaria .. , . , .. , ...... , .. , . , ......... .

6. 000,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
1.800,00

COI'!SELHO SUPERIOR DAS CAIXAS. ECONôMICAS FEDERAIS
TABELA SUPLEMENTAR
1)

-

-

FUNÇÕ'~<'S EM COMISSÃO

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

.

.

Número

I

Número

de

Carreira ou ca-rgo

de

Vencimentos

Carreira ou cmgo

' -

funções

Vencimentos

.Jnçoes
1

Subcontador

....... ····· .......... ·jI
...................... ·j

C i-$
2.100,00
2.100,00

~

Sub contador

...................... •i

2.080,00

l

2.080,00

I

1

Sub contador

1
1
1

1
1

Subcontador

......................·I

I Subconte.dor . .. . . .. ... . . .. .. ... . . . .
II Oficial ............................

1

Oficial

1

Oficisl

1

Oficial

1

Oficial

1

Oficial

..... ··············· ···-·····
............................
........... ' " ..............

........ ...... .......... .. :.. II
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . I

li

Cr$
2

Subcontá'dor

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

2.400,00

2

Subcontador

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

2.380,00

1

Subcontador·

......... - ... ' .......

2.300,00

4

Oficial

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

1. 950,00

Ofkial

...... ' ... '. '· .......... ·j

1. 900,00

I

r

2. 000,00
I

1. 650,00

1.650,00

I

I
>

1.650,00
1. 650,00

I

1.600,00

l

1. 600,0J

I

f

2

I

I

-

-SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL
~

Número

Número
de

Vencimentos

Carreira ou c ergo

funções

,I

I
1
1

I
I

Oficial
Oficial

I
........................... ·I
I
............................ 1

............................ 1

1

Oficial

1

Dactilógrafo

1

Porteiro

.......................I

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . \

1

I Sub-mquivista

1

Sub-&'l"quivista

1

Dactilógrafo

1

Dactiiógrafo

1

Dactilógrafo

1
1
1

I

Dactilógrafo

I

Dactilógrafo

I

Dactilógrafo

1.600,00

1

1
'
I'

2

I

I

Oficial

Oficial

I

.................... ·II
i
........................

1.145,00

900,00

1

Porteiro

1. 000,00

1

I

2

I
I

1. 650,00
1.600,00

Ds.dilógrafo

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

Vencimentos

.......................... [

1

1. OOO,ClO

I
I

.......... •. •, •., •. •,., •• •I'
I

945,00

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

...................... '
.......................

funções

1. 650,00
·1. 600,00

Carreira ou cargo

de

Sub-arquivista

1.100,00

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

1.000,00

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

1.000,00

800,00
800,00
800,00

:::::::::::::::::::::::I
......... ,........... ·i

800,00

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

800,00

I

6

Dactilógrafo

800,00

I

1
1
1

li

Dactilógrafo

II

Dactilógrafo

I

servente

'

800,00

:::::::::::::::::::::::)

800,00

i

.......................... I

f

2

Da-ctilógrafo

1

Servente

I
.................. -I

800,00

..................... ·II

600,00
2)

;

1

750,00

FUNÇÕES EFETIVAS

c,s

c,s

................
... . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . I

I>

"'

o

1

Chefe de Secretaria . .......... , . , , . .I

3.125,00

1

Chefe da Secretaria

3.525,00

1

Contador

2. 835,00

1

Contadcr

o

1

Subcontador

2

Subcontedor

I
.............. !

3.135,00
2.400,00

1

Subcontador

1

Subcontador

1

Subcontador

............ -........ I

2.380,00

1

Subcontador

,.....................II

"'"
"
o"
e"

2.300,00

I.
. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .I

... ......................II

...................... ·i

2. 100,00
2. 100,00

Subcontador

.....................
... " ................

2.000,00

1

Subcontador

.....................I

i. 000,00

1
1

Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . I
Oficial ........................... ·I
Oficial ._.. ' . . . . . ' ' • . . . . ·•· • . ' • . ' .. 'I'
Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . I
Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . I
Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Oficial • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • . • • f

1. 680,00
1. 680,00
1. 680,00·
1. 680,00
1. 680,00
1. 680,00
1. 680,00

1
1
1
1
1

1

I

Arquivista

I

I

2. 080,00

I

............... .. . . . . . . I

}

)

2

7

,)ficial

1

Arquivista

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

I
I
iI

'

.,.o
o

~

o

1. 980,00

I

I

1. 680,00

"'o

. ... ' ............. ' ' .

i

1. 980,00

""'
00

"'

SITUAÇÃO ATUAL

Núme:ro
de
funções

SITUAÇÃO FROPOSTA

Vendme~tos

Cs.rreira ou cnrgo

1

Oficial

1

Oridal

.........................I
I

..........................I
........

1. 650,00

1. 600,00
1. 600,00

1

Ofkial

1
1
1

Ester:.Ógr3fo .
Sub-arquivista
Protocolista

1
1
1

Dactilógrafo _.
Da'ctilógrafo
Dactilógrafo . . .. , .............. , .. I

1
1

AlmmwriÍe . . . . . . . . . . . . , . , .......
Sub-.srquivisíta ; , .. , .............. .

1

Dactilógrafo

1

Dactilógraío

.. •i

1. 000,00

1
1
1
1

Porteiro
....................... -I
Subarqu:ivista
..
I
Servente
.......... .
.i

945.00
1. OOO,GO

I

.. .. .. ...i

.......·.. :::::: i
•

'

. i.
'

'

' L

·I

S.?rvente-

I

I

.I

Número
de
funçÕe3

I

1. 575,00
1. lOO,Od
1. 050,00

1. 050,00
1. 050.00
1. 050,00
1. 050,00
1. ooo,oo

1

I Oficial

2

II·

1
'

1
1
1

I

I

Caneiia ou cargo

... ·:·· .. -· ............. ·I

1

1. 950,00

I

Oficial

i Estenógmfo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

I

. • , , . . . . .. . . . . . , , . . .. .I
Sub-arquivista
Prot'ocolista
................... I

. .. . . . . . . . . . . . . . . . .!

.....................I

3

1

Vencimentos

Almoxarife
Sub-arquivista

I

...................... !
....... ' .. _........ -i

!. 900,00
!. 875,00
1.300,00
1.250,00

1.250,00

1.250,00
1. 200,00-

1. 000.00
Dactilógrafo

630,00
600,00

1
1
1
1

1.200,00

Porteiro
........................ ,
1. 145,00
Sub-arquivista
................... j
1. 000,,00
Servente
................. , .. , . ·[
780,00
Servente
............. ··~·~·~·~·~·~·~·~·~·k'~=:~7~5~0~,~00~
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DECRETo N. o 17.026 -

nE 1 nE

NoVEMBRo

DE 1944

Suprime cargos provisórios
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
nos têrmcs do art. 1.0 , allnea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195,' de 14 de abril de 1941, decreta:

e

Art. 1.° Ficam suprimidos 17 cargos da cl2sse H da carreira de Con~
tador do Quadro Perme:nente do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da
promoção de Albarto Sá e A1buquerq~e, Rosalvo Barbosa do Nascimento,
Darci Santa.na, Felipe Campos de Sousa, Estevão .Raimundo Ferna-ndes, Jose
Pedro Nogueira Aranha, Ana de Amade,l Soa-res, Paulo· Agostinho Neiva,
Alaíde da Graça Castelões, Alvaro Leite, J cão Batista de Oliveira, Levi Cersósimo, Haroldo Borges, "tilanuel Dias Pereira, Leonie de Sousa Pereira, Manuel de Castro Rocha e Ivoni Cunha de Ahncida Rêgo, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do mesmo Qu2dro e
Ministério.
·.

Revogam-s'~ as disposições em contrário.

Art. 2.0

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123. 0 da Indep.s-ndência e 55. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.027 -- DE 1 DE NOVEMBRO DE 1944
Suprime car;J,o extinto
O Presid:;mtG da República, usand.o da atribuiç.?.o que lhe confere o mtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do ;;:rt. 1. 0 , al!nea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de ~~bril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimidO 1 cargo de Guarda-mor, Padrão 18, da Alfândega de Vitó.-ia, no Estado do Espítito Santo, do Quadro Suplementar do
Ministér-io da F3zenda, vago em vi.-tude da aposentadol"is. de Henrique:.•Lopes
V de, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0
Rio de

Revogam-se as dispm:ições em contr6.rio.

J aneiw, 1 de novembí-o 'de 1944, 12?.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 17.028

-DE

1

DE NOVEMBRO DE

1944

Concede à Emprêsa de Navegação Espírlto Santense Limitada autorização
para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo
com o que prescreve o Decreto-lei n, 0 2. 784, de 20 de novembro de

1940
O Presidente da RePública, atendendo ao que, requereu a Emprêsa de
Navegação Espírito Santeme Limitada, com sede em Vitória, Estado do
Espírito Santo, decreta:
Artigo único. É concedida à Emprêsa de Navegação Espírito Santense
Limitada autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com ( que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940, ob1/ gando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente
as leis e regulamentds em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto
da referida autOrização.
Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 17.029 -

DE 0 1 DE NOVEMB~O DE

1944

Declara sem efeito o Decreto n.0 14. 135 de 1 de dezembro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e tendo em vista o que requer a
interessada, decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida à Companhia Th. Badin de Minérios S. A., pelo Decreto número quatorze mil cento
e trinta e cincO (14.135), de primeiro (1. 0 ) de dezembro de mil novecentos
e quarenta e três (1943), para pesquisar quartzo e associados erp terrenos
situados na fazenda das Almas no munidpio de Sento Sé no Estado da Bahia.
Aft. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 5ó.0
da República.
GETULIO

VARGAS

Apolonio Salles.
João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 0 17,030 -

DE 1 DE NOVEMBRO DE 1944

Renova o Decreto n. 0 9. 740, de 17 de junho de 1942
O Presidente da República, usando da ~tribuição que lhe confere o ar·
tigv 74, letra a, da ConstitUição, e nos têrmos do Decreto·lei n.0 1. 98:5, de
2~ de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1·° Fica renovada a autoriza'Ção concedida ao cidadão brasileiro Gabriel Dias pelo Decreto número nove mil setecentos e quarenta ( 9. 740) de
dezessete ( 17) de junho de mil novecentos e quarenta e dois ( 1942), para pes·
quisar água mineral em terrenos do imóvel Fazenda Salto, no distrito e mu·
mcípio de São Carlos, no Estado de São Paulo, numa área de um hectare e
oitenta are~ ( 1. 80 ha), delimitada por um retângulo t-endo um vértice à distânci& de- duzentos e noventa e dois metros (292 m), no rumo magnético oitenta
e seis graus trinta e dois minutos noroeste ( 86° 32' N\V) do cunhai oeste
(W) dr-:~:::difícío da usina. Mcnjolinho e os lados que partem dêsse vértice os
seguinÍ:~s comprimentos e rumos magnéticos: cento e vinte metros ( 120 rn),
mtenta e seis graus trinta e dois minutos noroeste (86° 32' NV!); cento e
cu.qüenta metros (150m), três gra'Us vinte e oito minutos nordeste (3° 28' NE).
Art, 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos e:-..tabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autênticadêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miner~l do Minis·
tério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam·se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56· 0 d!3.
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonia Salles.

DECRETO N.0 17. )31 -

DE 1 DE NOVEMBRO DE 1944

Retifica o art. 1.0 do Decreto n- 0 13.920, de 5 de novembro de 1943
O Presidente da Rep6blica, usando da &tribuição que lhe confere o ar"
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~lei n,0 1. 985, de
2~ de; janeiro de 1940 (Código de Minas), dec>eta:
Art. 1.° Fica retificado o artigo primeiro (1. 0 ) do Decreto número treze
mil nOvecentos e vinte (13,920), de cinco (5) de novembro de mil novecentos e quarenta e três (1943), que autoriza .a Sociedade Minérios Limi·
tada a pesquisar columbita e associados no lugar denominado Barra do Va·
lentim, no distrito e município de Quixeramobim, no Estado do Ceará, o qual
passa a ter a seguinte redação: Fica autorizada a Sociedade de Minérios Limitad~ a pesquisar columbita e associados em terrenos situados no lugar denominado Barra do Valentim, no distrito de L::!.c~rd::t, município dó! Quixei"&mc~im,
Col. l!e Le:s- Yol. VIII

F. 19

290

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

r;o Estado do Ceará, numa área de cento e cinco hectares e quarenta ares
{ 105.40 ha·) delimitada por um polígono tendo um dos vértices situado à -:iistância de duzentos metros (200m), rumo magnético setenta e seis graus e trinta
minutos nordeste ( 76° 30' NE) da confluência do córrego Massapé no riacho
Cruz e os lados, a partir do vértice considerado tGm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: cento e qué'.orenta metros (140m), sessenta e dois graus
nordeste (62° NE); cento e noventa e oito metros (198m), vinte e oito graus
noroeste (28° N'iJ!); mil duzentos e cinqüenta metros (1.250 m), sessenta e
dois gmus nordeste (62° NE); oitocentos metros (800 rn), vinte e oito graus
sudeste (28° SE); mil duzentos e cinqüenta metros (1.250 m), sessenta e dots
graus sudoeste (62° SW); cento e dois metros (102m), vinte e oito graus noroeste (28° NW); cinqüenta metros (50 m), sessenta e dois graus sudoeste
(62° s~N); setenta e cinco metros (75 m) quâ.'torze graus e trinta minutos nordeste (14° 30' NE); cent..__ e noventa metros (190m), setenta e cinco graus e
trintn minutos noroeste (75° 30' NW); trezentos e dez metros (310 m) vinte
e oito graus noroeste (28° NW) até o ponto de partida,
A1ct. 2.0 A presente alteração de decreto não fica sujeita a pags-mento de
taxa na forma do art. 17 do Código de Minas,
Art, 3·° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido decreto, que passam n fazer parte integrante do presente.
Art. 4,0

Revezam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56· 0
República.

d~

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.032- DE 1 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Ribeiro de Macedo Filho a pesquisar galena
argentífera, baritina, calcita, pirita, fluorita, apatita, volframita e associados no município de Ribeira, do Estado de Sâo Paulo
O Presidente da República, usando da z..tribuição que lhe confere o ar74. letra a, da Constitukão, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, da
29 de janeiro cle 1940 ( Cód~gG de Minas), decreta:

ti~o

Art. 1.° Fi<n :,1ui-:-:"i-.-ado o cidadão br~&ileiro João Ribeiro de Macedo Fi~
lho a pesquisar gaiena argBntífera, baritina, calcita., pirita, fluorita, apatita, volframita e associados numa área de duzentos e nove hectares, doze ares e vinte
e dois centiares (209,1222 ha) situada no imóvel denominado Sítio da Família
Neiva, no local Barra da- Ilha, distrito e município de Ribeira, do Estado de São
Paulo, e delimitada por um polígono retilíneo irregular que tem um vértice a
mil quatrocentos e vinte e seis metro., e oitenta e sete centímetros (1.426,87 m)
no rumo magnético oitenta e três graus e trinta e dois minutos sudeste (83° 32'
SE) da barra do rio Itapirapuã, afluente do rio Ribeira e os lados, a partir do
vértice considerado, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocen~
tos e vinte metros (420 m) e quarenta e um graus noroeste (41° NW); mil
trezentos metros ( 1. 300 m), trinta graus e trinta minutos noroeste (30° _30'
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NVV); oitenta metros (80 m), setenta e oito graus nordeste (78° NE); oitenta
metros (80 m), cinqüenta e nove graus sudeste (59° SE); cento e quinze me~
tros (115m), sessentc.• e três graus nordeste (63° NE); cento e cinqüenta metros
( 150 m), oitenta e quatro graus sudeste ( 84° SE); duzentos e dez metr:;s
(210 m), trinta e um graus e trinta minutos nordeste (31° 30' NE); oiter: .. l
met1os (80 m), oitenta graus sudeste (80° SE); seiscentos metros (600 nlj,
oitenta e cinco graus e trinta minutos nordeste ( 85° 30' NE); oitocentos e
setenta metros (870 m), e setenta e três graus sudeste (73° SE); novecentos G
vinte e nove metros (929 m), seis grs.'Us e trinta minutos sudeste (6° 30' SE);
cento e sessenta e cinco metros (165 m), dez graus sudoesttõ' (10° SW); seis~
centos e quarenta metros ( 640 m), cinqüenta e oito graus e trinta minutos
noroeste (58° 30' NW); quatrocentos e oinco metros (405 m), cinqüenta e
seis gr2us e dez minutos sudoeste (56° 10' SV/); quinhentos e dez metros
(510 m), trinta e três gmus e quarenta minutos sudoeste (33° 40' SW).
Art. 2. 0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0
dêste Decreto,
será transcrito
dcJ Ministério

O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntic~
pagará a taxa de deis mil e cem cruzeiros (Cr$ 2.100,00), e

Art. 4.0

no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
da Agricultura.
Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56· 0 da
R0pública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles

DECRETO N, 0 17.033- DE 1 DE NOVEMBRO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Marcos Antônio lv!onteiro de Barros a lavrar jaziN
da de grafita e G:>sociados _no município do Piedade, do Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o aJ·
Ligo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
:!;9 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° FiCa autorizado o cidadão brasileiro Marcos Antônio Monteiro
dB Barros a lE.<vrar jazida de grafita e associados em terrenos situados no lu~ar
denomin<!do Bairro do Sarapuí no distrito e município de Piedade, do Estado
de São Paulo numa área de cento e cinqüenta hectares ( 150 ha) definida
por um retângulo que tem um vértice situado à distância de quinhentos e
oitenta e três metros (583 m), com orientação magnética um grau noroeste
( 1° NVl) do centro da ponte sôbre o rio San:puí, na estrada municipal para
o Bairro Ss.<rapuí e cujos lados divergentes dêsse vértice têm os seguintes com~
primentos e orientações magnéticas: mil e quinhentos metros (1.500 m), trinta
graus sudoeste ( 30° SW); mil metros ( 1. 000 m), sessenta graus noroeste
( 60° NW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes
dü parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além da:s seguintes e de outras constantes do mesmo Código
não expressamente mencionadas neste Decreto.
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Art.- 2· 0 O concessionário da. autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da- lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minns.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorizaç'ão não cumprir qualQuer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da~ autorização será fiscalizado pelo DeparNacional da Prodnçào Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
t~mento

Art. 6.0 A ·autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producâo · Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da t::;.oxa de trê~s mil cruzziros
(Cc$ 3.000,00).
Art. 7. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 ds novembro de 1944, 12'3.0 da Independência e 56· 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17. 034 -

DE

1 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileim Antônio Tavolaro a pesquisar argila refratária,
caulim e associados no município de Mogi das Cruzes, do Estado de São

Paulo
O Presidente da República, usando da .s.otribuição que lhe confere o ;utigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 dE janeiro de 1940 (Códig_o de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Tavolaro ô.' pesquisar argila refratária, caulim e associados numa áre::;.o de treze heCtares e
quatorze ares (13,14 ha), situada no lugar denomins•do Vila de Rosas: distrito àe Poá, município de Mogi das Cruzes, do Estado de São Paulo, área
essa delimitada por um polígono irregular que tem ,um vértice a duzentos e
dezesseis metros (216 m) no rumo ms.ognético quarenta e cinco graus e vinte
minutos noroeste ( 45° 20' NW) do marco quilométrico número trinta e s:eis
(km 36) da rodovia Rio-São Paulo e cujos lados, a partir dêsse vértice têm
os seguintes comprimem.os e rumos magnéticos: cento e setenta e quatro metros (174 m), vinte. e oitD grãus e trinta minutos noroeste (28° 30' NW);
trezentos e noventa metros (390 m), setenta e três grs.>Us noroeste (73o NW);
CE:'nto e noventa metros (190 m), setenta e sete grauS e trinta minutos not·oeste (77° 30' NW); trezentos e vinte e quatro metros (324 m), sete gn11s
e dez minutos sudeste (7° 10' SE); seiscentos e três metrOs (603 m), oitenta
e oito graus e trinta minutos nordeste (88° 30' NE).

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2. 0
de
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Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

~inas,

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica~
dêSte Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será trans~
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miner:>.•l do Minis~
tério da Agricultu:ra.

Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio "de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56· 0 da
República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.035 -

DE

1 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Alierina Marçola a pesquisar talco, amianto e
associados no município de Bruma.dinho, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da :>.<tribuição que lhe coitfere o ar·
tig-o 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, de
:.!9 de jélneiro de 1940 (Código de Minas), decréta:
Art. 1.° Fica autorizada ~ cidadã brasÚeira Alferi11a Marçola a pesqui~
sar talco, amianto e associados no distrito de Piedade do Paraopeba, município
ctP Brumadinho, no Est<õ.•do de Minas Gerais, numa área de quatro hectares e
dez ares (4,10 ha) delimitada por um quadrilátero irregular que tem um
vértice a trinta e seis metros (36 m) no rumo magnético trinta e três graus
e cinco minutos sudoeste (33° OS' SW) da confluência dos córregos Piedade
e Fs·zenda do Paiol, e os lados, a partir do vértice considerado, com os se~
guintes comprimentos· e rumos magnéticos: duzentos metros (200 m), oitenta
e seis graus e quarenta e cinco minutos noroeste (86° 45' NW); duzentos e
quatro metros {2()4 m), cinco graus sudoeste (5° SW); duzentos e seis metros (206 m), oitehta e sete graus e trinta minutos sudeste (87° 30' SE);
duzentos e um metros (201m), três graus e vinte minutos nordeste (3° 20' NE).
Art, 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

P.st. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autênticadêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será trans~
c:rito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Miner;;.•l do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência c 56·0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N· 0 17.036 -

D::i:

I<:XECU'l'lVO

1

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidc.dâo br<>sileiro Antônio José de Magalhães a lavrar ja~ida •le
feldspato, quart:;;o e as~ociados, no munlcípio de Sâo Gonçalo, no Estado
do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da s.1ribuiç5o que lhe confere o artig<J 74, letra a, da Co~stituiç5o, e nos têrmos do DeCreto-lei n.O 1. 935. de
2ç, de janeiro de 1940 (Código de I'.1inas), decreta:
Art. L° Fica autorizado o cidadão brs.•3ileiro Antônio José ele Magalhães
a lavrar jazid~ de feldspato, quartzo e ass·ociados em terrenos situados no lugar
denomim..<do Cnlaboca, no distrito de Ipuíba, município de São Gonçalü, no Esta(lv
d(, Rio de Janeiro, numa área de quarenta hectares (40 ha), definida por um
tri&ngulo que tem um vértice situado a distância de seiscentos .e noventa metros (690 m), com orientação magnética qus.<renta e quatro graus trinta minutos
nordeste ( 44° 30' NE) da caixa dágua existente na proximidade do quilômetro
trinta (km 30) da Estrada ele Ferro Maricá e cujos lados, divergentes dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil e oitenta
metros ( 1. 080 m), oitenta e seis graus quinze minutos sudoeste ( 86° 15' SW)
e mil cento e Setenta metros ( 1. 170 m), cinqüenta e quatro graus trinta minutos sudeste (54$· 30' SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do ps.•rágrsfo único do art. 28 do Código de Minas e rlos
arts, 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto,
Art. 2·o O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públiccs, na fo;ma. d~· lei o:> tributos que forem devidos à União, <1o
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas,
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumpl."ir qualquer da<:l
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 3_7 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão :::ujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pe!o Depart:;•mento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discrimimados
no Rrt. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
t;anscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
1.\..finistério da Agricultura, após o p&gamento da taxa de oitocentos cruzei.r0s

(Cc$ 800,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contr3.rio.

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e Só· 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.11es.
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17.037

-DE

1

DE NOVEMBRO D!!: 1944

Autoriza o cidadão brasileiro 'Florentino Campelo a pesquisar mica e asGociados
no município de Çonselheiro Pena, no Estado d€ Minas Gerais
O Presidente da República, usando da a<tribuição que lhe confere o ar~
tigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Florentino Campelo a pes~
quisar mica e associados no local denomin&do Laranjeirinha, distrito de Moscovita, município de Conselheiro Pena, no Estado de Minas Gerais, numa área
de sessenta hectares ( 60 ha) delimitada por um retângulo que tem um vértice a quatrocentos e vinte metros (420 m), no rumo magnético oito graus
e trintn minutos noroeste (8° 30' NW) da confluência dos córregos Lara'1jeirinha e São Sebastião da Boa• Sorte, e os lados que divergem do vértice
considerado, têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros ( 500 m), oitenta e cinco graus sudeste (85° SE);
mil e duzentos metros (1.200 m), cinco graus sudoeste (5° SW).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art.~: 3.~
O título da autorização Ue Pesquisa que será uma via autêntica
dêste Décreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56· 0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N, 0

17.038 -

DE

1

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoríza o cidadão brasileiro Amauri Laranjeira Carmo a pesquisar mica e associados no município de Lindinéia, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da S!tribuição que lhe· confere o ar74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. Y85, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
tl~o

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Amauri Laranjeira Carmo
. a pasquisar mica e associados numa- área de sesser.ta hectares (60 ha) situada
na fazenda Ribeirão do Nunes, distrito de ltabóca, município de Lindinéi~, no
Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vérbce a
mil e quinhentos metros ( 1. 500 m) rumo quatro graus e quinze minutos noroeste ( 4o 15' NW) da foz do córrego do NuneS, a.i:luer...te do ribeirão do
Pirapetinga, e os lados que partem dêsse vértice, com mil e duzentos metros
(1.200 m) e rumo norte (N), quinhentos metros (500 m) e rumo leste (E).
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Art, 2.0
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Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códi?,;o

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autênticéil
dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Minist6rio da Agricultura.

Art. 4. 0

ReVogam-s.e as disposições em contrário.

Rio de jnneiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56· 0 la
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.039 -

DE 1 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Aquino Carlos do Nascimento a pesquisar quartzo
e assoCiados no município de Prados, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da &tribuição que lhe confere o s.r":igo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Dec>eto-lei n. 0 1. 9RS, ú.e
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidéildão brasileiro Aquino Carlos do Nascimento a pesquisar quartzo e associados numa área de trezentos e cinqüent-3.
e sete hectares e trinta ares (357, 30 ha), sit>..u;•da na Fazenda da Ilha, distrito e município de Prados, do Estado de Minas Gerais e delimitada por um3
linha poligonal q":...le tem um vértice a quinhentos e noventa e sete metros
(597 m) rumo oito gr::.-us quinze minutos nordeste (8° 15' NE) magP..étko,
da tôrre da Igreja de Nossa Senhora dn Conceição ~ CJ.ljos lados, a partir Mi:>s('!
vértice têm os seguintes comprimentos e rumos m~néticos: novecentos e vinte
e cinco metros (925 m) e cinqüenta e nove graus trinta minutos noroeste
(59° 30' NW); quinhentos e setenta metros (570 m) e cinqüenta e um gr20.1s
nordeste (51° NE); quinhentos e vinte e sete metros (527 m), e oitenta e
seis graus e qu:.trenta e cinco minutos sudeste (86° 45' SE); duzentos e vinte
e cinco metros (225 m) e vinte e seis graus quarenta e cinco minutos sudeste (26° 45' SE); quinhentos e cinco metros ( 505 m) e setenta e dois
graus quinze minutos nordeste (72° 15' NE); t>ezentos e quinze metros
(315 m) e quinze graus sudeSte (15° SE); mil metros (1.000 m) e setenta
e nove graus sudeste (79° SE); mH cento e setenta e cinco metros (1.175 m)
e cinqüenta e oito graus quarenta e cinco minutos sudeste (58° 45' SE);
quatrocentos e ·dez metros (410 m) e trinta e cinco graus quarenta e cinco
minutos sudoeste (35° 45' SW); seiscentos e quarenta e sete metros (647 rn)
e oitenta e oito graus quinze minutos sudoeste (88° 15' SW); trezentos e
cinqüenta metros ( 350 m) e trinta e um graus quinze minutos sudoeste
(31° 15' SW); setecentos metros (700 m) e oitenta e dois graus quarenta
e cinco minutos sudoeste (82° 45' SW); seiscentos e setenta metros (670 m)
e setenta e quatro graus quinze minutos noroeste ( 74° 15' NW); mil e quinze
metros ( 1. 015 m) e vinte e três graus noroeste (23° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada rios t@rmos estabe,ecidos no Código
de Minas.
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autênticao
dêste Decreto, pagará a taxa de três mil quinhentos e oitenta cruzeiros (Cr$
3.580,00), e será transcrito no livro própdo da Divisão de -Fomento da Produção Mineral do Ministério da> Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1944, 123.0 da ~ndependência e 56·0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17.040 -DE 1 DE NOVEMBRO DE 1944
Autoriza a Companhia Geral de Minas S. A. a pesquisar zircônio e associado~
no município de Águas do Prata, do Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da sotribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, ele
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Geral de Minas S. A. a oes..
quisar zircônio e associados numa área de dez hectares e trinta ares ( 1Õ,30
ha) situada na Estação de Cascata, distrito e município de Águas do Prata,
do Estado de São Paulo e delimitada por uma linha poligonal que tem um
vértice a duzentos e setenta e oito metros (278 m), rumo onze graus .no-roeste ( 11° NW) do canto extremo norte da estação de Cascata da Companhia Mogiana de Estrad:;..s de Ferro e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm
os seguintzs comprimentos e rumos: duzentos e sessenta e sete metros (267m),
quarenta e quatro graus noroeste ( 44° NW); duzentos e quarenta e dois
metros (242 m), setenta e seis graus e trinta minutos sudoeste (76° 30' SW);
duzentos e cinqüenta e urh metros (251 m) vinte grG.-us sudeste (20° SE);
noventa e cinco metros (95 m), trinta e oito graus sudeste (38° SE); cento
e dois metros (102m), sessenta graus e trinta minutos nordeste (60° 30' NE);
cento e sesseil.ta metros (160 m), setenta graus sudeste (70° SE); cento e
noventa metros (190 m), treze graus nordeste (13° NE).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntic()
dêste decreto, pagará a too.::a de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00}, e <>erá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção r..lineral Jo
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 ds novembro de 1944, 123.0 da Indep-endt}ncia e 56· 0 Jtl
República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Saiies.

298

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.o 17,041 -

DE

3

DE NOVEMBRO DE

1944

Dispõe sôbre a lotação numérica das repartições do Ministério da Educação
e Saúde

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para efeito de lotação, os cargos que compõem os Quadros Per~
manente o Suplementar do Ministério da Educação e Saúde ficam distribuídos pelas seguintes repartições:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI -

Xn -

XIII XIV XV XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
X~IX

XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII·
XLIV
XLV
XLVI

Gabinete do Ministro;
Colégio -Pedro li - Externato;
Colégio Pedro H Internato;
Comissão de Eficiência;
Comissão do Phmo da Universidade do Brasil;
Comissão Inspetora dos Estabelecimentos Psiquiátricos;
Comissão Nacional do Livro Didático;
Conselho Nacional de Desportos;
Conselho N acionai de Educação;
Conselho Nacional de Serviço Social;
Departamento de Administração;
Biblioteca Nacional;
Casa de Rui Barbosa;
Departamento N aciona] da Criança;
Direção Nacional da Juventude Brasileira;
Faculdade de Direito do Recife;
Faculdade. de Medicina da Bahia;
Faculdade de Medicina de Pôrto Alegre;
Instituto Benjamin Costant;
Instituto Nacional do Cinema Educativo;
Instituto Nacional de Estudes Pedagógicos;
Instituto Nacional do Livro;
Instituto Nacional de Surdos-Mudos;
Museu Histórico Nacional;
Museu Nacional;
Museu Nacional de Belas Artes;
Museu Imperial;
Observatório Nacional;
Departamento Nacional de Saúde;
Inspetorias de Saúde dos Portos- D.N.S.;
Delegacias Federais de Saúde - D.N.S.;
Serviço de Documentação;
Serviço de Estatística da Educação e Saúde;
Serviço de Rádio Difusão Educativa;
Servico do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;
Depa;tamento Nacional de Educação;
Escolas Industriais D.N.E. D.E.I.;
Escola Técnicas D.N .E. D.E.I.;
Universidade do Brasil;
Escola Nacional de Minas e Metalurgia- U.B.;
Serviço Nacional. do Teatro;
Museu da Inconfidência;
Faculdade de Direito do Ceará;
Escola Politécnica da Bahia;
Faculdade de Direito de São Paulo;
Preventório Paula Candido.
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Art. 2.0 Fica aprovada a lotação numérica das repartições a que se
refere o art. 1.0 , na forma dos quadros anexos a êste decreto, com 4. 610
cargos, sendo 2. 702 na lotação permanente e 1. 908 nn lotação suplementar.
Parágrafo único. Os claros que se verificarem na lotação suplementar
não serão preenchidos.
'· Art. 3.0 O Ministério da Educação e Saúde proporá, no prazo de 30
dias, ao Presidente da República, a lotação nominal correspondente à numérica prevista neste decreto.

Art. 4.0 Êste decreto entrará em vigor na data de· sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.·
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cnpanema.

DECRETO N. 0 17.042 -

DE;

3

DE NOVEMBRO DE

1944

Transfere funções para as Tabelas Numéricas Suplementares de Extranumerário-mensalista do Serviço de Administração e do Instituto Nacional de
Puericultura, ambos do Departamento Nacional da Criança, do Ministério
da Educação e SEJ.úde

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam transferidas, para a Tabela Numérica Suplementar de
Extranumerário-mensalista do Instituto Nacional de Puericultura, do Departamento N.acional da Criar-.ça, do Ministério dél Educação e Saúde. de conformidade com a relação anexa, trinta e uma funções de médico da corre~pon~
dente Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista.
Art. 2.° Ficam transferidas, para a Tabela Numérica Suplementar de
Extranumerário-mensàlista do Serviço de Administração do mesmo Departa~
menta e Ministério, três funções de, médico da correspondente Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista.
'
Art. 3.0 As funções a que ~e referem os artigos anteriores continuam
exercidas pelos atuais ocupantes, cujos nomes constam da relação anexa.
Art. 4.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA -

INSTITUTO NACIONAL DE PUERICULTURA

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

.

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número

Número
Séries funcionais

cle

Referência

de

Tabela

Séries funcionais

Médico

Médico
XVII
XVI
XV
XIV

1
4
3
2
3

XIII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

XVII
XVI
XV
XIV

1
4

3
2
3

Ordinária
Ordinária

13

XIII

13
TABELA

1
3

Médico
Médico

4
6

Médico
Médico

9

Médico

9

Referência

funções

funções

!

--I
32 I

Médico

XXI
XVII
XVI
XV

NUMÉRICA

ISuplement.11

SUPLEMENTAR

M_édk~

1
3
4
6

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

iiri g~~!~!~!:íl

~

::::::::::::::::::::::::

~~

32

=-~~-·~~==~==~~~~

Ordinária 61
Ordinária ~~
Ordinária ~~

.........
........ ,
......... · · · · · · · · · · · · · · ·
........ · · · · · · · · · · · · · · · ·

XXI
XVII
XVI
XV
XIV
XIII

Tabela

DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA TABELA

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

NUMÉRICA SUPLEMENTAR

.

'

4

I

I
I
I
I

II

Séries 'uncionais

I

Referência

I

I
I

Tabela

I

Núme:-o
de
funções

1

Th1édico

1

Médico

I

Médico

.
. ..

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

I
. . .. ... . . '

.... ...........
.................
''

7

Suplement.

4

XVII

Ordinária

1

Ordinária~

I

Ordinária

1

XV

I
I

-

I Referência
I

!

Médico

..... ' . ' .
............ ............
......... . . . . . . . . . . . . . . .
. .. . . . . . ................

I

'fabela

I

I ..............

7

I

Séries funcionais

'
'

I

XIX

XVI

I

I
I

.

Médico

'

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
je
Íunções

--

XIX

'

XVII
XVI
XV

I

I

.,

"'o
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DECRETO N. 0 17.043 -

DE

3

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Coelho de Moura a compra.r
pedras preciosas
O Presidente da República; usando da atribuiçãó que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 4116, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica 2utorizado o cidadão brasileiro José Coelho da Moura,
residente em Diamantina, no Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo
título desta autoriz.ação uma via autenticada do presente Decreto.
Art. 2.0
Art. 3.

0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua public8ção.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 3 de novemb.-o de 1944, 123.0 da Independênci3. e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

\

DECRETO N.0 17.044-DE 3 DE NOVEMBRO _DE 1944

Declara de utilidade pública diversas áreas de terra necessári<ls à construção
da Usina Auxiliar de Lajes, da Companhia de Carris, Luz e Fôrça da
Rio de janeiro, Limitada, e autoriza a referida Companhia a desapropriá-Ias
O Pres-idente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e tendo em vista o requerido pela interessada e o
disposto no art. 151, letras a e b, do Código de Aguas, e nos arts. 3.0 e 5.0 ,
letra h, do Decreto-lei n. 0 3. 365, de 21 de junho de 1941, decreta :
Art. 1.0 Para a construção da Usina Auxiliar de .Lajes, autorizada pelo
Decreto n. 0 14. 950, de 7 de- março de 1944, são consideradas de utilidade
pública, nos têrmos dos arts. 3.0 e 5. 0 , letra h, do Decreto-lei n. 0 3. 365, de 21
de junho de 1941, e em conformidade com a planta anexa ao processo resH
pectivo, as seguintes áreas de terra, situs.•das em Ponte Coberta, Estado do Rio
de Janeiro.
1) área de 355.000 m2 (trezentos e cinqüenta e cinco mil metros quadrados), de propriedade de João Serício de Gouveia;
2) área de 664.500 m2 (seiscentos sessenta e quatro mil e quirJhentos
metros quadrados), de propriedade de João Serício de Gouveia;
3) área de 27.800 m2 (vinte sete mil e oitocentos metros quadrados),
de propriedade de João Serício de Gouveia;
4) área de 176.000 m2 (cento setenta e seis mil metros quadrados), de
propriedade de João Serício de Gouveia;
5) área de· 180.250 m2 (cento e oitenta mil duzentos ·e cinqüenta metros
quadra-dos), de propriedade de João Serício Gouveia;
6) área ~e 58. 250 m2 (cinqüenta e oito mil duzentos e cinqüenta metros
quadrados), de propriedade de João Serício de Gouveia;
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7) área de 44.250 m2 (quarenta e quatro mil duzentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade de João Serício de Gouveia;
8) área de 30.500 m2 (trinta mil e quinhentos metros quadrados), de
propriedade de João Serício de Gouveia;
9) área de 15.750 m2 (quinze mil setecentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade de João Serício de Gouveia;
10) área de 98.927 m2 (noventa e oito mil novecentos e vinte sete
metros quadrados), de propriedade de Jaime Pacheco;
11) área de 139.322 m2 (cento e trinta e nove mil trezentos e vinte
dois metros quadrados) de propriedade de Letícia de La Barbera Pagliare;
12) área de 263.000 m2 (duzentos e sessenta e três mil metros _quadrados), de propriedade ·do Coronel Horácio Lemos;
13) área de 39·. 750 m2 (trinta e nove mil setecentos e cinqüenta metros
quadrados), de propriedade de Antenor Inácio dos Santos;
14) área de 1.282.750 m2 (um milhão duzentos e oitenta e dois mil
setecentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade dos herdeiros de
Alexandre Serício de Gouveia;
15) área de 105.500 m2 (cento e cinco mil e quinhentos metros quadrados), de propriedade do Coronel Horácio Lemos;
16) área de 205. 500 m2 (duzentos e cinco mil e quinhentos metros
C::]_uadradcis), de propriedade do Coronel Horácio Lemos;
17) área de 159.500 m2 (cento e cinqüenta e nove ·mil quinhentos
metros quadrados), de propriedade dos herdeiros de João de Assis Lope~
Martins;
18) área de 88.250 m2 (oitenta e oito mil duzentos e cinqüenta metros
quadra-dos), de propriedade de Antônio Correia Pais;
19) área de 95.250 m2 (noventa e cinco mil duzentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade de João D'Avila Melo;
20) área de 321.500 m2 (trezentos e vinte um mil e quinhentos metros
quadrados) , de propriedade dos herdeiros de João de Assis Lopes Martins;
21) área de 99.500 m2 (noventa e nove mil e quinhentos metros quadrados), de propriedade de Filúvio Siqueira Rodrigues;
22) área de 104.750 m2 (cento e quatro mil setecentos e cinqüenta
metros quadrados), de propriedade de Otávio Ramalho;
23) área de 28.500 m2 (vinte e oito mil e quinhentos metros quadrados),
de propriedade dos herdeiros de João de Assis Lopes Martins;
24) área de 24.250 m2 (Vinte e quatro mil duzentos e cinqüenta metros
quadrados) de propriedade de Antônio Correia Pais;
25) área de 6. 750 m2 (seis mil setecentos e cinqüenta metros quadrados),
de propriedade de João D'Avila Melo;
26) área de 13.500 m2 (treze mil e quinhentos metros quadrados), de
propriedade dos herdeiros de João de Assis Lopes Martins;
27) área de 3.500 m2 (três mil e quinhentos metros quadrados), de
propriedade de Filúvio Siqueira Rodrigues;
28) área de 8. 750 m2 (oito mil setecentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade dos herdeiros de João Lopes Martins;
29) área de 2.500 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), de
propriedade de Letícia de La Barbera Pagliare;
30) área de 3.400 m2 (três mil e quatrocenots metros quadrados), de
propriedade de Luís Gomes da Cruz;
31) área de 3 .. 900 m2 (três mil e novecentos metros quadrados), de
propriedade de Teotônio Gomes da Silva.
priação das mencionadas áreas de terra, com fundamento no art. 3.0 e de
Art. 2.0 A aludida Companhia fica autorizada a .promover a desaproconformidade com o disposto no art. 15 do citado Decreto-lei n, 0 3.365.
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Art. 3.0 O presente decreto entra em vigor na data da sua publicaçã~,
revogadas as disposições em contrário..
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RepÍlblica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.

DECRETO N.O 17.045 -

DE

3

oE

NOVEMBRO DE

1944

Outorga. à Companhia Vale do Rio Doce, S. A., e a Amintas Jaques de
Morais concessão para o aproveitamento industrial de energia hidráulica
da cachoeira do Salto, situada no rio Piracicaba, distrito de Antônio Dias,
no município do mesmo nome, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usô!ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra· a, da Constituição, e nos têrmos do art. 150 do Código de Águas
(Decreto n. 0 24.643, de 10 de julho. de 1934), decreta:
Art. 1· 0 Respeitados os direitos de terceiros anteriormente adquiridos,
é concedido o aproveitamento industrial da energia hidráultica da cachoeira
do Salto, situ<õ..da no rio Piracicaba, distrito de Antônio Dias, no município
do mesmo nome, Estado de Minas Gerais, nos têrmos dêste Decreto, à Companhia Vale do Rio Doce, S. A., e a Amintas jaques de Morais, ou emprêsa que êste organizar com aprov&ção do Ministro da Agricultura.
Art. 2.0 E' concedido à Companhia Vale do Rio Doce, S.A., destinado
ao seu uso exclusivo, o aproveitamento progressivo até doze mil ( 12. 000,)
kW., com instalação inicial para oito mil (8.000) kW.
Parágrafo único. A altura de qUeda e a descarga. concedidas serão determinadas por portaris.• do Ministro da Agricultura na ocasião da aprovação
dos projetos.
Art. 3.0 E' concedido a Amintas Jaques de Morais ou· à emprêsa que
organizar, destinado a seu uso exclusivo, o aproveitamento progressivo correspo~dente à potência excedente, podendo o mesmo construir, com Z.'Provação
do Ministro da Agricultura, reprêsas de acumulação.
Parágrafo único. A potência a ser inicialmente instalada será fi:xadz.. por
portaria do Ministro da Agricultura por ocasião da aprovação dos projetos.
Art. 4.0 Sob pena de caducidade do presente título, cada um dos
concessionários obriga·se a:
I - Registrá·lo na Divisão de Águas, dentro do prazo de trinta (30)
dias após a sua publicação.
li .:.._ Apresentar, em três (3) vias, dentro do prazo de um ( 1) ano,
contado da data do registro dêste Decreto, na Divis~o de Águas:
a) dados sôbre o regime do curso de água a aproveitar, principalmente
os relativos à descarga de estiagem e à da cheia, bem como à variacão do
nível de água a montante e a jusante da fonte de energia a ser utiliZada;
b) planta, em escala razoável, da área onde se fará o aproveitamento
da energia, abrangendo a parte atingida pelo remanso da barragem, e perfil
do .rio a montante e a jusante do local do aproveitamento;
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c) método de cálculo da barragem, projeto, épura e justificação do tipo
adotado, dados geológicos relativos ao terreno em que será construída a barragem, cálculo e dimensionamento das comportas, adufas, tomada de água
e canal de derivação, seções longitudinais . e tr-ansversais, orçamento; disposições que assegurem a conservc.ção e a -livfe circulação dos peixes;
d) conduto forçado: cálculo e justificação do tipo adotado, planta e perfil, com tôdas as indicações necessárias e observância das escalas seguintes: para as plantas, um por duzentos (1/200); para os perfis, horizontal,
um por duzentos ( 11200) e vertical, um por cem ( 1/100); cálculo e desenho do as.sentamento e fixação dos blocos de ancoragem, orçamento;
e) edifício da usina: cálculo, projeto e orçamento; turbina; justificação
do tipo ado-tado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4_
ou 1/8 até plena carga, indicação da velocickde característica dG embalagem
ou dísparo, sentido de rotação e indicação da velocidade com 25, 50 e 100
por cento de Carga; características de seu regulador e aparelhos de medição; desenho da turbina e discrimin3ção do tempo de fechamento, canal de
fuga, etc., orçamentos respGctívos;
f) memorial justificativo, incluindo orçamento global e detalhado de
tôdas as partes do projeto.
III Obedlcer, em todos ,os projetos, às prescrições de ofdem técnica
que ferem determinadas peia Divisão de Águas,
IV Assinar o contrato disdplin8.r da concessão dentro do prazo de
sesserita (60) di.as, contados da data em que fôr publicada a aprovação da
respectiva minuta pelo 1\li:inistro da Agricultura.
V Apresentar o !!).esmo contrato à Divisão . de Águas, para os fins
de registro, até sessenta (60) dbs, depois de registrado no Tribunal de
Contas.
§ 1.0 Os ,projetos poderão ser idênticos na parte da barragem, incluindo
obras de adução e poderão prever uma só usina.
§ 2. 0 No caso de divergência nos projetos de barragem e adução, o
Ministro da Agricultura, por proposta da Divisão de Águas, determinará as
obras relativas ao ·melhor projeto.
§ 3.0 Os prazos, a que se· refere êste· artigo, poderão ser prorrogados
por ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral.

Art.· 5.0 As despesas com as obras feitas em conjunto caberão a cadá
um dos concessíonários, na proporção das potébcías concedidas.
Art. 6.0 No c<.>.so da caducidade prevista no art. 4.0 , a potência disponível poderá ser· acrescida à do concessionário que tenha satisfeito as
obrigações impostas neste Decreto.
Art. 7.0 No caso de desistência de um dos concessionários, a. potência
respectiva poderá, igualmentG, ser acrescida à do outro concessionário.
Art. 8.0 No caso de transferênci.a de propriedade t;l.as instalações de
um dos concessionários, o Outro terá, sempre, preferência, devendo, em época
oportuna, ser consultado a respeito.
Art. 9.° Cada um dos concession&rios fica obrigado a construir e a
manter, nas proximidades do .local elo· aproveitamento, onde e desde quando
fôr determinado pela Divisão de Águas, as instalações necessárias a observações linimétricas e medições de descarga do curso de água que vão utilizar, e a realizar as observações de acôrdo com as instruções da mesma
Divisão.
Art. 10. A presente concessão vigorará pelo prazo de cinqüenta (50)
anos, contados da data do . registro do reSpectivo contrato na Divisão de
Águas.
'Art. 11. Findo o prazo da concessão e de acôrdo com o disposto no
art, 165 e seu parágrafo único, do Código de Águas, tôi:la a proPriedad_e dos
Col. de Leis -
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concessionários que, no momento existir em função exclusiva e permanente
da produção da energia hidráulica, reverterá para a União, mediante indenização de custo histórico, isto é, do capital efetivamente invertido, nienos
a depreciação, podendo, entretanto, ser renovada a concessão, se houver interêsse público.

'

0
§ 1.
Se o Gov&m.o fizer uso do seu direito a essg reversão, cumPdrlhe-á garantir aos e~:-conc0ssionários, mediante preço calculado pela forma
estabelecida no CódigO de Águas, o fornecimento da .mergia que não fôr
utilizada para serviços públicos ou de utilidade pública.
'
§ 2. 0 No caso contrário, caberá aos concessionários a alternativa de
requerer ao Govêrno Federal seja renovf!da a concessão pela forma que,
no respectivo contrato, deverá est<õlr prevista, ou de restabelecer, no curso
de água, às suas expensas, a situação anterior ao aproveitamento_ concedido.
§ 3.0
Para cs efeitos do § 2. 0 dêste artigo, ficam os concessionários
obrigados a entrar cem o requerimento d2 prorrogação da concessão ou o
de desistência desta, até seis ( 6) meses antes do término do respectivo
p~·azo.

Art. 12. Os concessionários gozarão, desde a data do i-egistro de que
trata o n. 0 V do art. 4.0 e enquanto vigorar esta concessão, dos favores
constantes do Código de Águas e das leis especiais sôbre a matéria,
Art. 13. O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogs.das as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.

DECRETO N , 0 17.04-6 __ DE 3 DE NOVEMBRO DE 1944

Rev.alida a autorização outorgada, pelo Decreto n. 0 10.332, de 28 de agSsto de
1942, à Prefeitura Municipal de Rio Casca (Minas Gerais), para modificar
e ampliar instalações na usina de sua propriedade

O Presidente da Repúblics.•, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 2.0 do Decreto-lei número 2. 059, de 5 de março de 1940, decreta:
Art. 1.° Fica revz.:lidada a autorização outorgada/pelo Decreto n. 0 10.332,
de 28 de agôsto de 1942, à Prefeitura ·Municipal de Rio Casca, Estado de
Minas Gerais, para modificar e ampliar instalações na usina de sua propriedade.
Parágrafo único. As modificações e ampliações serão realizadas de ~côrdo
com o projeto já aprovado.
Art, 2.0 Sob pena de caducidade, a concessionária obriga-se a registrar
êste títu1o na• Divisão de Águas, dentro do prazo de trinta (30) dias a partir
de sua publicação.
Art. 3.0 O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogad;:ts as disposições em contrário.

Rio- de Janeiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
,d9 RepúbliCa.
GETULIO VARGAS.
~polonio

Salles.
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DECRETO N. 0 17.047- DE 3 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Álvaro de Morais -~f.agalhães a pesquisar caulim,
argila e associados, no município de Uberaba, ;o Estado de Jlllinas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de jc:neiro de 194-0 (Cóàigo de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão br&.sileiro Álvaro de Moreis Magalhães
a pesquisar caulím, argila e associs.·dos, numa área de quatrocentos e quarenta
hectares (440_ ha), situada no distrito e município de Uberaba, no Estado de
Minas Gerai::., e delimit.::.'da por um polígono irregular que tem um vértice a
três mil trezentos e trinta e sete metros (3.337 m), no rumo mngnético sessenta e cinco graus trinta minutos nordeste (65° 30' NE) do quilômetro seiscentos e cinqüenta e nove (km 659) da linha da Cia. Mogiana de Estrad~>.-s
de Ferro, no trecho Uberaba-Ribei:rão Preto; os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e no~
venta e cinco metros (995 m), oitenta e se~e graus nordeste (87° NE); oito~
centos e sessenta e cinco metros (865 m), cinqüenta e cinco graus trinta minutos nordeste (55° 30' NE); duzentc-s e oitenta e deis metros (282m); vinte
e três graus trinta mbutos noroeste (23° 30' NW); mil duzentos e setenta e
sete metros (1.277 m), sessenta e seis graus noroeste (66° NW); mil e dnqi!enta metros (1.050 m), quarenta e se.te graus rlordeste (47° NE); mil e
oitenta metros ( 1. 080 m), trinta e quatro graus noroeste (34° I'TW); seiscento:'l metros (600 m), sessenta e cinco graus· quinze minutos sudoeste (65° 15'
SW); seiscentos e trinta e dois metros (632 m), oitenta e cinco graus qcinze
minutos noroeste ( 85° 15' NW); seiscantos e vinte e cinco metros ( 625 :.n),
s~ss2nta e quatro graus quarenta e cinco minutos sudoeste (64° 45' SW); dois
mil setecentos e vinte e dois metros (2. 722 .m), vinte e cinco graus sudeste

(25° SE.).
Art. 2. 0

Esta autOrização é outorgs.'Cla nos têrmos estabelecidos no C6digo

de Minas.

Art. 3·
O título da 'autorização de pesquisa que será uma via autêntka
dês te decreto, pagará a taxa de quatro mil e quatrocentos cruzeiros (Cr$
4. 400,00), e será transcrito no liVro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
0

Rio de Jr.meiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiie"".

DECRETO N· 0 17.048 -DE 3 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Pio de Sousa a pesquisar calcáreo no mutJicípio de Dores de Campos, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConStituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de jsmeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica- autorizado o cidadão brasileiro José Pio de Sousa a pes~
quisar calcáreo no lugar denominado Caeté, distrito de Barroso, município rJe
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Dores de Campos, no Estado de l\Jlinas Gerais, numa área de vinte hectares
(20 ha), delirnitadSl po1 um retângulo, que tem um vértice à distância. de
trezentos e vinte e set€ metros e cinqüenta centímetros (327,50 m), no rumo
magnético sessenta e seis graus quarenta e cinco minutos nordeste ( 66° 45' NE)
C.a confluência dos córregos do Caeté e do Bom Jardim e os lados, que partem
dêsse vértice, os szguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros
(800 m), sessent& e dois graus nordeste (62° NE); duzentcs e cinqüenta metros (250 m), vinte e oito graus noroeste (28° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorg~da nos têrmos estabelecidos no Código

de Minas.
Art. '3· 0

O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
Cêste decreto, pagará a tax2. de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,0,0), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção :Mineral do
Ministério da Agricultura.
'
Art. 4.0 Revogar.1-se as disposições em contrário.

Rio de J<'meiro, 3 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56,o
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.049- DE 3 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Daví Ferreira Pena a pesquisar mica e associados
no municipio de Poté, do Estado de Minas GeraiS
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7<1·, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei'n. 0 1.985, de 29
de j:=meiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cid;;·dão brasileiro Daví Férreira Pena a pesquisar mica e associados numa área de quarenta e cinco hectares ( 45 ha),
situada no lug&r Cabeceiras do Ribeirão Patê, distrito e município de Poté,
do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um pentágono irregular tendo
um dos vértices à distância de seiscentos metros (600 m), rumo oeste (\V)
magnético da confluência do Pequeno .Córrego com o -Ribeirão Poté e os lados
a partir dêsse vértice com os seguintes comprimentos e rumos mstgnéticos:
oitocentos metros (800 m), sul (S); quatrOcentos e oitenta e cinco metros
(485 m), oitenta graus noroeste (80° NW); quatrocentos metros (400 m),
cinqüenta graus noroeste (50° NW); seiscentos metros ( 600 m), quarenta graus
nordeste (40° NE); quatrocentos metros (400 m), leste (E).
,
Art. 2.0 ~sta autorização é outorgsda nos têrmos estabelecidos no C6digo
de Minas.
Art. 3·0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pags.rá a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 450,00),
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
de Ministério da Agricultura.
·
Art. 4.0 Revogam-Se es disposições em contrário.
Rio de js'!leiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.
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DECRETO N.0 17.050 -

Autoriza o

cid~dão

DE 3 DE NOVEMBRO DE 1944
p~squisar

brasileiro Antônio Brandão Junior a

minérios da

estanho, silimanita, cíanita e associados, no muncípio de Nova Rezende,

do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letrá a, da Con&tituiç.ão, e; nos t0rmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
d~:: jcmeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica· autorizado o cidadão brasileiro Antônio Brandão Junior a
minérios de estanho, silimanita, cianita e associados, numa área de
quatrocentos e noventa e oito hectares e sessenta ares ( 498,6Q ha), situada no
local denominado Serra da Ventura ou Bom Jesus da Penha, no distrito de
Bom Jesus d~ Penha, município de- Nova Rezende, do Estado de Minas Gerais,
e delimitada por um retângulo que tem um vértice a cento e oitenta metros
( 180 m) no rumo magnético trinta e oito graus trinta minutos noroeste
(38° 30' l\1\,V) da confluência do córrego Pomba de Cima com o ribeirão da
Penha, e os lados que c-onverge~ n.o vértice considerG.•do têm, a partir dêle,
o,; seguintes comprim~mtos e rumos magnéticos: mil treZentos e oitenta e cinco
metros (1.385 m), dois graus trinta minutos noroeSte (2° 30' NW); três mil
seiscentos metros (3. 600 m), oitenta e sete graus trinta minutos sudoe3te
pesquis~<r

( 87° 30' SW) .
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgG.oda nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3· 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntka.
dêst8 Decreto, pagará a tc.xa de quatro mil novecentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 4.990,00), e será transcrit-o no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

lXio de jm1eiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS,

Apo!onio Salles.

DECRETO N.O 17.051- DE 3 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza

Ocidadão

brasileiro Olinto Barbosa Sena a pesquisar mica e associados
no município de Capelinha, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~iei n, 0 1. 985, de 29
de jomeiro d.e 1940 ,(Código de Minas), decreta:

'

Art. 1.° Fica autorizado o cid.s•dão brasileiro Olinto Barbosa Sena a pe:>quisar mica e associados numa área de quinze hectares (15 ha), situada no
lugar denominado Córrego da•s Pedras, distrito e município de Capelinha, do
Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice a
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trezentos e cinqüenta e cinco inetros (355 m), rumo quarenta e oito graus
nordeste (43° NE), da confluência do córr_ego ds•s Pedras com a Grata da
Luíza e os lados que partem dêsse vértice cOm quinhentos metros (500 m) e
rumo norte (N), trezentos metros (300 m) e rumo leste- (E).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgr.•da nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas .
. Art. 3· 0 O títUlo da autoúzação de pesquisa que será Uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral dv
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrárià.
Rio de J~neiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independênci<> e 56. 0
da República.
GETULIO

V A;RGAS.

· Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.052 -

DE 3 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Renato Maresti a pesquisar ar~ilã refratária e
associados, no município de Uberaba, no Estado de Minas Gerais
.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Dacreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de j~meíro de 1940 (Código de Minas), decreta.:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Renato Maresti a pesquisar
argila refratária e associados numa área de cento e onze hectares (111 ha),
situada no distrito e município de Uberaba, no Estado de Minas Gerais, ár-=a
essa delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a oitocentos e dnqüenta metros (850 m), no rumo magnético setenta graus quarenta e cinco
minutos sudeste .(70° 45' SE) do quilômetro seiscentos e sessenta (km 660)
da linha Companhia rv'Iogiana de Estradas de Ferro, no trecho Palestina-Emiti,
e cujos lados, a partir dês~e vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
m~ognéticos: mil duzentos e sessenta e sete metros (1.267 m), trinta e 8eis
graus sudeste (36° SE); seiscentos e trinta e dois metros (632 m), trinta e
três ·graus sudoeste (33° S\V); oitocentos e trinta metros (830 m), setenta
graus sudoeste (70° SW); mil oitocentos e setenta e cinco metros ( 1. 875 m),
onze graus trinta minutos nordeste (11° 30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgs.<da nos têrmos estabelecidos no Códi~o
de Mirias.
Art. 3·0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cento e dez cruzeiros (Cr$ 1. 110,00), e
será tr~mscrito no -livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agl'icultura.
Art .. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de J S~neiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 17.053 -
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DE 3 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Dermeval José Pimenta a pesquisar quartzo e
sociados~ no município de Itaú:na, no Estado de Minas Gerais

:~s

O Presidentn da República, usando da atribuição qu-e lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e Dos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de jç.meiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Úermeval José Pimenta a
pesquis2r quartzo e associados numa áreô.' de trinta e dois hectares (82 ha)
situada no lugar denominado Perobns, distrito e município de Itaúna, no Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a
quatrccentos e quarenta c três metros ( 443 m) rumo sete graus sudoeste
( 7° SW) magnético, do canto sul (S) da varanda da cas<X de Guilherme Pereira Arrudas e os lados, que partem dêsse vértice, com oitocentos metros
( 800 m) e rumo vinte graus noroeste ( 20° NW) magnético, quatrocentos metros (400 m) e rumo setent:::• graus nordeste (70° NE) magnético.
Art. 2. 0
de Minas.

Esta autoTização é outorg<>.'Cla nos têrmos estabel€cidos no Código

Art. 3· 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pag:ará a taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
ao Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jr.meiro, 3 de nov2mbro de 1944, 123.0 da·Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sa.Iles,

DECRETO N· 0 17·.054- DE 3 DE NOVEMBRO DE.1944

Autoriza o cidadão brasileiro .J.Jbino Nilton Castro a pesquisar mica, quartzo e
associados no município de Bom Der.pacho, no Estado de Minas Gerais
O Presidente d:=:~ República, usando da atribuirão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1, 985, de 29
de jr.•neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadqo bmsileiro Albino NHton Cr.!.'tro a pesquisar mica, quartzo e associados em terrenos r.o imóvel Colônia-Davi Campista, no distrito e município de Bom Despacho, no Estado de Mins•s Gerais,
numa área de vinte e um hectares (21 ha) delimitada por um retângulo que
tem um vértice à distância de cento e vinte metros ( 120 m) no rumo magnético
trinta e sete graus noroeste (37° NW) do canto esquerdo dos fundos do prédio
sede da Colôni<l-Davi Campista, os lados que paTtem dêsse vértice, têm os se~
guintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros ( 600 m), oeste
(W); trezentos e cinqüenta metros (350 m), sul (S).
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Art. 2. 0
de Minas.

Esta autorização é outorgs.•da nos têrmos estE.lbelecidos no r<.ódi({O

Art. 3· 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção I.VIine:ral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

~evogam-se

as disposições em contrário.

Rio de J:::meiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 55."
cia República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio ·.'ialles.

DECRETO N.o_ l7, 055

~

DE 3 DE NOVEMBRO DE 1944

Al.!toriza o cidadão brasileim Homero Borges a pesquisar caulim ~\ •ssociados no
muni.cípio de Bicas, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29·
de j.sm.eiro _de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o. cidadão brasileiro HOJ;nero Borges a pesn11isar
cau1im e associados numa área de cinqüenta hects.ores (50 ha) situada r ,; lngares Cnntão e Formoso, nas fazendt:!s Pouso Alegre e Matozinhos, dis· ·)to e
município de Bicas, no Estado de Minns Gerais, área essa delimitada p J um
retângulo que tem um vértice a duze_ntos e setenta e, cirlco metros ( 2·.
m)
no rumo magnético vinte e três graus e trinta minutos nordeste (23° 30' NE)
d<t confluência dos córregos Cantão e Matczinhos e cujos iados, divergentes
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metr<JS
( 1. 000 m), quarenta e nove graus sudeste ( 49° SE); quinhentos metros
(500 m), quarenta e um graus sudoeste (41° SW).

J

Art, 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art, 3· 0 O título da autorização de pesquisa qÍle será uma via autêntka
dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
·transcrito no livro próprio da pivisão de Fomento da Produção Mineral do
Iv'finistério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de J:;,m.eiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
d&. República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 17.056-

DE

3

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza a cidndã brasileira Flor de Lis Fialho Lopes a pesquisar pedras coradas, mica e assOciados, no município de Resplendor, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiç8o, e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de 29
de jzmeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz.s.·da a cidadã brasileira Flor ·de Lis Fialho Lopes a
p2squisar pedras· coradas, mica e associados no local d'mominado Vala do Ruf:no, distrito e município de Resplendor, Estado de Mina~ Gerais, numa área
de trinta e dois hectares sessenta e dois ares e setenta e dois centiares
(32,6272 ha), delimitada por u:m losango de seiscentos metros (600 m), de
lado que tem um vértice a cem metros ( 100 m), no rumo ffiagnético trinta e
cinco graus nordeste (35° NE) da confluência dos córregos da Boa Vista e
.Vz.·la do Rufino, e os lados qu,e divergem dêsse vértice com o'\ ~eguintes rumos
magnéticos: trinta e cinco graus nordeste (35° NE) e oiten\ graus sudeste

(80° SE)'

'

Art. 2.0
de· Minas.

Esta autorização é outorgE~a nos têrmos estabelec\:dos no Código

Art. 3· 0 O título da autol"ização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pag:=:trá a taxa de trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 330,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

9a

Revogam-se as disposições em contrário.

RiO de J~-rieiro, 3 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa!Ies.

DECRETO N. 0 17.057-

DE

6

DE NOVEMBRO DE

1944.

Altera a lotação numérica das repartições do Ministério da Marinha
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con~ere o IOl.rtigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Passa a figurar na relação das reparttçoes a que faz referSncia
o art. 1. 0 do Decreto n. 0 16.633, de 21 de setembro de 1944, o Gabinete
do Ministro·.
Art. 2.° Ficam introduzidas, no quadro anexo ao Decreto n. 0
de 21 de setembro de ·1944, as seguintes alterações:

16.633,

a) é excluído da lotação permammte do Conselho do· Almirantado e indoído na lotação permanente do Gabinete do I'Ainistro, o cargo isolado de
provimento efetivo de "Consultor Jurídico".
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b) é excluído da lotação suplementar da· Diretoria do Ensino N<~val
Escola Batista das Neves, um cargo da carreira de "Servente" e incluído na
lotação suplementar da Diretoria do Armamento.
Art, 3.0 O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de JaneirO, 6 de novemb;o de 1944,- 123.0 da Independência- e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem,

DECRETO N. 0 ti :058 -

DE

6

DE NOVEMBRO DE

1944

'

Declara de utilidade pÚhli1'
a desapropriação de imóvel em Santa Mariar
Estado do Rio Grande do Sul, para ampliação do Armazém de Subsis-

tências Militares
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigO· 74, letra a, da Constituição, e, de acôrdo com o art. 6.0, combinado com
as let:·as a e h rlo art. 3.0 do DecretO· lei n. 0 3. 365, de 21 de junho de 1941~
decreto:

Art. 1. 0 É declarada de utilidade pública a desapropriação de um
terreno com 357,40 m2 de área, de propriedade de D. Luíza Di Prínio
Beck, e situado junto ao Armazém de Subsistências Ivlilitares de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul, por ter sido julgado necessário à ampllação
do mesmo AunazGm.
Art. 2.0

Para efeito da imediata imissão de posse do imóvel referido,

é também declarada a urgência da desapropriação que se tem em vista, fi.
cando o 1\ii.ni.stério da Guerra autorizado a promover a respectiva efetivação,
isenta esta de qualquer irnpôsto de sêlo ou emolumento.
Art, 3.0 Em J caso de desapropriação mediante acôrdo, prevalecerá o
preço de CrS lO. 000,00, dentro da avaliação procedida pela Comissão de
Escolha de Terrenos da 3.0· Região Militar, e a ser pago por conta das
Economias Administrativas do Estabelecimento de Subsistências Militares da
mesma Região.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio· de Janeiro, 6 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

Eurico G. Dutra.
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17.059 -'DE 6 DE NOVEMBRO DE 1944

Transfere função da Tabela Suplémcntar do Departamento Nacional do Trabalho para idêntica Tabela do Departamento de Previdência Scdal do
Conselho Nacional do Trabalho, ambas do Ministério do Trabalho, Indústria e· Comércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica transferida no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, da Tabela Suplementar do Departamento Nacional do Trabalho para
idêntica Tabela do Departamento de Previdência Social do Conselho Nacional do Trabalho, uma· função de Médico, referência XXII, que continuará
preenchida pelo atual ocupante, constante da relação anexa.
Art. 2.0
ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 6 de· novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RcpÚJ::!ica.
GETULIO VARGAS

Alexandre Marcondes Filho.

RELAÇÃO NOMINAL A QUE SE REFERE O ART. 1.0 DO DECRETO
N. 0 17.059, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1944

Nome

Fcmção

Rei. de salário

Zey Bueno

Médico

XXII

====~============~=====-----==
DECRETO N. 0

17.060 -

DE

6 r:iE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza a Companhia Matogrossense de Eletricidade a ampliar as suas instah:ções termoelétricas na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dos arts. 10 e 11 do Decretolei n.0 2 .281, de 5 de junho de 1940, combinado com os arts. 1.0 e 2.0 do
Decreto-lei n.0 2. 059, de 5 de março também de 1940.
'
Considerando que, requerida pela interessada, a medida íoi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de ÁguaS e Energia Elétrica, decr~ta:
Art. 1.0 A Companhia Matogrossense de Eletricidade, com sede na capital do Estado de São Paulo, fica autorizada a ampliar as suas instalações
de produção de energia elétrica, na cidade de Corumbá, Estado de Mato
Grosso, mediante a montagem de um grupo gerador, de 400 kw.
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Art. 2. 0 Sob pena de caducidade da presente autorizsção, a i:r1teres4
sada obriga-se a:
I · - Registrá-la na Divisão de Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de tdnta (30) diss
a partir da sua publicação;
II Inici3r e concluir a referida montagem nos prazos que forem
determinados pelo Mini::;tro da Agr-i.cultura, depois da aprovação dos respectivos estudos, projetos e orçamentos.
Art. 3.0 O presente Decmto entra ein vigor na, data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

RiO de Janeiro, 6 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
dá República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N. 0 17.061- DE 7 DE NOVEMBRO DE 1944

TornD. sem efeito o Decreto n. 0 16.847, de 16 de outubro de 1944

O Presidente da República, usando da atribuição que lha confere o artigo 74, letra a, da ConstituiçãQ,- e nos têrmos do art. 1.0 ; alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica sem ~feito a supressão, ,pelo Decreto n.O 16.847, de 16
de outubro de 1944, de trinta e dois (32) cargos da classe H da carreira
de Postalista, do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da Viação
e Obras Públicas.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio -de Janeiro, 7 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GE7ULIO VARGAS.

Victor Tarrun.

DECRETO N.O 17.062 -

DE

7

DE NOVEMBRO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, "usando da atribuição que lhe confere o artigo 'l4, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Deçreto-lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos vinte e três (23) cargos da classe H da c2.rreira de Postalista·, do Quadro III Parte Suplementar
do Ministério
d8 Vi2ção e Obrs.•s Públicas, vagos em virtude da promoção de Álvaro de
Macedo Soares Alves, André Belluci, Antônio Bezerra Barbosa, ·Antônio Jorge
Pamplona, Antôni!J Paes Figueiredo Júnior, Ant.ônio da Silva Passos, Carlos
de Zagottis, César Damasceno Ferreira, João Alves Tizzot, João Le:;sa Olivé,
João ·Silveira de Carvalho, Joathas Calheiros Belo, José Mário Muniz Bz·rreto,
José Reitmeyer, Lafv.yette Meireles, Luiz Velho da Silva, Nelson Leite do
Amaral, Osvaldo Meister, Péricles Martins Pereira, Sady Alve~ Ferreira, Si-
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guismundo Budzyn, UladiS1au Blum e Zeno Silva, devendo a dotação corresponde:rite ser levada a crédito da Conta Corrente dO mesmo Quadro âo referido Ministério.
í
Art. 2.0 Revoga_m-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1944, 123.0 da Independênc-ia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Victor Tamm.

DECRETO N . 0 17.063 -

DE

7 DE NOVEMBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo da classe C da carreira de Guarda
Sanitário, do Quadro Especial do Ministério da Educação e Saúde. vago em
virtu.de do falecimento de Francisco Leal Pinto, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito d& Conta Corrente do mesmo Quadro do ref.õ!rido Ministério.
·
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeil-o, 7 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 17.064 -

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, üsando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto~lei n.0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decret~:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo da classe C da carreira de Ateudente, do Quadro Suplementar do Ministério da Educaçã:o e Saúde, vago
em virtude do falecimento de José Virgílio Fernandes Barbosa, devendo a
dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo
Quadro do· referido Ministério,
Art_. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, ·7 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 17.065-

Suprime

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1944

extinto

CE!cgo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um cargo da classe G da carreira de Desenhista, do Quadro P~rm.:mente do Ministério da Educação e Saúde, vago
em virtude da exoneração de Luiz Sá de Araújo, devendO a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2.° Kevogam-!>e as disposições em contráTio.
Rio de Janeiro, 7· de novembro de 1944, 123,0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 17.066 -

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos Lérmos do art. 1.0, alínea n, do De, ereto-lei n. 0 3. 195, de 14 de s.bril de 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido um cargo d"a classe B da carreira de Servente,
do Quadro Suplementar do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude da exoneração de Renato de Albuquerque Lima, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro
do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 17.067 -

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1944

Concede à Companhia Navegação e Comércio Pan-Atnericana autorização para
continuar a funcionar
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Companhia Navegação e Comércio Pau-Americana, cç.m sede nesta cidade do Rio de Janeiro,
decreta:
Artigo único. É concedida à Companhia Navegação e Comércio PauAmericana autorização para continuar a funcionar, com as alterações introduzidas em seus estatutos pela assembléia geral extraordinária dos respecti-
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vos acionistas realizada a 18 de agôsto de 1944, obrigando-se a mesma companhia a cumprir integralmente às leis e regulamentos em vigor, Ot.J. que
venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e, 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 17.068- DE 8 DE NOVEMBRO J?E 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Estado
Maior da Aeronáutica
O Presidente da República, usEmdo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, deCreta:
Art. 1.° Fica alterada, de acôrdo .com a relação. anexa-, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Estado Ms,ior da Aeronáutica,

Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 7, 200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros) anuais correrá à conta
da Verb~ 1 ~ Pessoal, Consignação !I ~ Pessoal Extranumerário, SUbconsignação OS - Mensalistas, do Anexo n· 0 13 - Ministério da Aeronáutica,
dO' Orçamento Geral da República. para 1944,

Art. 3.0 Êste :Decreto éntrará em vigor na data de sua- publicação.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Joaquim Pedro Salgado Filho.

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
ESTADO MAIOR DA AERONÁUTICA
TABELA

NUMÉRICA

ORDINÁRIA DE EXTRANUMERÁRIO-MENSALISTA

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA
-

Número
de
funções

Séries funcionais

I
I
I

Artífice

I
II

Refer@ncia

4

I
Auxiliar de Escritório

I
I
I
'

I

1
1
2
3
3

........................ I
........................ I
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . I
. .. . . .. .. . . . . ...... .....
........................

10

I
I

l

r

Número
de
funções

I

Séri~s

funcionais

I

I
Artífice

........................ \

4

Tabela

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

5

VIII

5

-

I

I

Auxiliar de Escritório
1

1

-

-

I

2

~

I
I

I

I

Tabela

I

I
I

VIII

'"
o"
c"'

~

f

I
.
........................ I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
II
I
. .......................
. . .. ... . . ... . . ... . .... .. I
. .. . ... .. . . .. .. . .. ... ..

I

Referência

I

'

XI
X
IX
VIII
VII

I

I

-

' -

XI
IX

-
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DECRETO N. 0 17.069 -

Anula o Decreto n.

0

DE 8 DE NOVEMBRO DE 1944

13. 789, de 29 de outubro de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e tendo em vista o que consta do processo
n. 0 S.C. 33.331-43 do Ministério da Agricultura, decreta:
Artigo único . Fica anulada a autorização concedida a Climério Vieira
pelo Decreto número treze mil setecentos e oitenta e nove ( 13.789), de
vinte e nove (29) de outubro, de mil novecentos e quarenta e três (1943),
publicado no Diário Olicial de cinco ( 5) de novembro de mil novecentos e
quarenta e três ( 1943), ps.ra pesquisar mica e associados, no município de
Peçanha, no Estado de Minas Gerais.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.070 -

DE

8 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Concede à Carbonífera do lmbaú S. A. autorização para funcionar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e rios têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de j:omeiro de 1940 (Código de Minas), combinado com o Decreto-lei
n. 0 6. 230, de 29 de janeiro de 1944, decreta:

Art. 1. 0 E' concedida à Carbonífera do Imbaú S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, de acôrdo com o que
à'1spõe o a:rt. 6. 0 , § 1.0 , do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com o art. 1. 0 do Decreto-lei n, 0 6.230, de
29 de janeiro de 1944, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o
objeto da referida autorização.
Art. 2.0 Revog?m-se as disposições em contrár-io.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56, 0
da República.
GETULIO V ~RGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17.071 0

DE 8

DE NOVEMBRO DE

Altera a redação do art. 1. do Decreto n.
de 1944

0

1944

14.568, de 19 de janeiro

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985,
de 29 de Janeiro -de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica alterado o artigo primeiro (1. 0 ) do Decreto número quatorze mil quinhentos e sessenta e oito (14.568), de dezenove ( 19) de jaCal. de Leis -

Vol. VII

'

F. 21
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a

neiro de mil novecentos e quarenta e quatro ( ÚH4), que passará
ter a
seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Clemildes Teixeira de
Siqueira a pesquisar cassiterita e associados numa área de duzentos e noventa e cinco hectares (295 ha), situada no lugar denominado Alto da Boa
Vista, distrito de Santa RiÚt do Rio Abaixo, município de São João dei
Rei, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono que
tem um vértice s• mil e quinhentos metros ( 1. 500 m) no rumo magnético
dez graus sudoeste ( 10° $W) do marco quilométrico cento e dezoito (Km 118)
da Rêde Mineira de Viação e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos.: oitocentos metros (800 m),
oeste (W); quatro mil e trezentos metros (4.300 m), trinta graus noroeste
(30° NW); mil e setecentos metros (1. 700 m), oitenta graus .nordeste
(80° NE); mil metros (1.000 m), setenta graus sudoeste (70° SW): mil
quatrocentos e sessenta metros (1.460 m), trinta graus sudeste (30° SE);
oitenta metros ( 80 m), quarenta e seis graus sudoeste ( 46° SW); setecentos
e setenta metros (770 m), dBz graus sudeste (lOO SE); trezentos e cinqüenta metros (350 m), oitenta e um graus nordeste (81° NE); duzentos
metros (200 m), quinze graus nordeste (15° NE); dois mil e cem metros
(2 .100 m), trinta graus sudeste (30° SE).
Art. 2.0 A presente alteração de Decreto não fica sujeita a"·pagamento
de taxa, na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.0 O título a que alude o Decreto número quatorze mil quinhentos e sessenta e oito (14.568), de dezenove (19) de janeiro de mil novecentos e quanm1:a e quatro ( 1944), terá . como seu necessário complemento
uma via autêntica dêste Decreto, que será transcrito no livro pr6prio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral.

Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17. 072 -

DE

8 DE NOVEMBRO DE 1944

Renova o Decreto n. 0 9. 856, de 6 de julho de 1942

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (C6digo de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Companhia Nacional
de Mineração e Fôrça em renovação à autorização que lhe foi conferida pelo
Decreto número nove mil oitoéentos e cinqüenta e seis (9.856), de seis (6)
de julho de mil novecentos e quarenta e dois (1.942), a pesquisar carvão
mineral em terrenos situados no distrito de Butiá, município de São Jerônimo
do Estado do Rio Grande do Sul, numa área de oitocentos e trinta e quatro
hectares ( 834 ha), definida por um triângulo mistilíneo que tem um vértice
situado à distâncio de mil trezentos e trinta e cinco metros (1.335 m), com
orientacão sessenta e um graus noroeste ( 61° NW) do mar~o quilométrico
viD.te ~· quatro ( 24) do ramal de Butiá da Estns:da de Ferro J acuí, e cujos
lados, divergentes do vértice considerado, têm os seguintes comprimeritos e
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orientaçõeS: -cinco mil cento e quinze (5.1l5 m) cinqüenta graus sudeste
(50° SE); e três mil setecentos e sessenta e cinco metros (3. 765 m), setentae cinco graus e trinta minutos nordeste (75° 30' NE).
O terceiro lado,
curvilíneo, acompanha a margem esquerda da Sanga do Joomico, no trecho
compreendido entre as extremidades dos ladOs retilíneos mencionados,
Art. 2.0 Esta ,autorização é. outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da . autorização de pesquisa, que será uma via autên~
tica dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil cento e setenta cruzeiros
(Cr$ 4.170,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da. Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em ·contrário.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da !ndependência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.073 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Antônio da Costa Filho a pesquisar dia~
manie e quartzo, no município de Coração de Jesus, Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de .Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão bra.sileiro José Antônio da Costa
Filho a pesquisar diamante e quartzo, numa área de quatrocentos e sessenta
e cinco hectares e trinta ares ( 465,30 ha), situada na Fazenda Buriti de
BaixO no local denominado L;:geado, distritb de Jequitaí, município de Co~
ração de Jesus, Estado de Minas Gerais, e delimitada por um trapézio que
tem um vértice a novecentos e sessenta metros (960 m) no rumo l"nagn6tico
oi.to graus noroeste (8° NVV) da barra do córrego Janeiro, afluente do Rio
j equitaí, e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes com·
primentos e rumos magnéticos: mil quinhentos metros ( 1. 500 m) seten~
ta e um graus trinta minutos nordeste (7!0 30' NE); mil oitocentos e oitenta
metros ( 1. 880 m), dezoito graus trinta minutos noroeste ( 18° 30' NW);
três mil qua-::mcentos e cinqüenta n1etros (3. 450 m), setenta e um graus
trinta minutos sudoeste (71° 30' SW); dois mil setecentos e oito metros e
sessenta e cinco centímetros (2, 708,65 ·m), sessenta e quatro graus trinta e
três minutos sudeste (64° 33' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cá~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será Uma via autêntica dê:ote Decreto, pagará a taxa de quatro mil seiscentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 4.660,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção !'Jfineral do Ministério da. Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GE1'ULIO VARGAS.

Apolonia Salles.
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DECRETO N. 0 17.074- DE 8 DE.NOVEMBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Zita "Wanderley Pires a lavrar jazida de mica e
associados, no município de Peçanha, no Este.do de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, da
29 de janeiro de 19Ll·O (Código de Minas), decreta:
Art. 1.°

Fica autorizada a

cid:o>.dã brasileira Zita Wanderley Pires a

lavrar j~zida de mica e associados em terrenos devolutas situados no lugar
denominado Serra do Chafariz, no distrito de Ramalhete, município "de Pe~
ç2.nha, no Estado de Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares (50 ha),
definida por um retângulo que tem um .vértice situado à distância de trinta
e cinco metros (35 m), com orientação magnética trinta e um graus trinta
minutos sudoeste (31° 30' SW) da confluência dos córregos do Chafariz e da
Lapa e os lados divergentes do vértice considerado os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: quinhentos metros ( 500 m), qu8.r-enta ·e quatro graus
noroeste ( 44° NW); mil metros (1. 000 m), quarenta e seis graus nordeste

( 46° NE) . Esta autorização é outorgada mediante as condições constante:i
do parág:-afo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintCs e de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto·
Art. 2. 0 O concessionário "da autorização fica obrigado a recolher ao:>
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à Uni3o, ao
Esta:do e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário ds autorização não cumprir qualquer dl'ls
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para os fins da lavra, n~ forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depa:r~
i::amento Nacional da Prcdução Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
tra:r..scrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da t&<Xa de mil cruzeiros
( Cc$ 1. 000,00).
Art. 7.0~ Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Repúb!ica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 17.075

~ DE

8

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Álvaro Dias Meira a pe$quisar pedras coradas,
mica e associados no município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fic1:1 autorizado o cidadão brasileiro Álvaro Dias Meira a pesquisar pedras coradas, mica e associados numa área de cinqüenta e três hectares sessenta e cinco ares e vinte e oito centiares (53,6528 ha), situada no
local denominado Água Limpa, no distrito de Penha do Norte,_ município de
Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais, delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a trezentos e cinco metros ( 305 m), no. rumo
magnético quatorze graus noroeste ( 14° NW) da confluência dos córregos do
Arminto Gomes e Água Limpa, ~ os lados que convergem no vértice considerado têm a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos metros (900 m), nove graus nordeste (9° NE); seiscentos metros
(600 m), setenta e· quatro graus trinta minutos sUdeste (74° 30' SE).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e quarenta cruzeiros (Cr$
540,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura ,
Art, 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de novembn:.. de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N. 0 17.076- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Pereira de Carvalho a pesquisar mica
e as$ociados no município de Espera Feliz, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe {:Onfere o artigo 74. letra· a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 •
de janeiro de 1940 (Código de Minas), d:xreta:
Art, 1.° Fica z.utorizado o cidadão brasileiro Antônio Pereira de .Carvalho a pesquisar mica e a:::sociados numa área de tri~ta hectares (30 ha)
sitm::da no lugar denominado Boa Esperança, distrito de Caiana, município
do Espera Feliz, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitz:da por um
hexágono irregular que tem um vértice nf.l confluência dos córregos da Tapera
e Boa Esperança e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticOs: quinhentos e trinta metros (530 m),
quarenta e sete graus e trinta minutos sudoeste (47° 30' SW); quinhentos
metros (500 m), trinta e três graus noroeste (33° NW); quatrocentos e
quinze metros (415 m), cinqüenta e nove graus nordeste (59° NE)i qui-
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nhentos e dez metws ( 510 m), oitenta e quatro graus sudeste ( 84° SE);
trezentos metros (300 m) cinco graus e trinta minutos sudoeste (5° 30'
SW);, duzentos metros (200 m), sessenta e seis graus noroe·ste (66° NW).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos tênnos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título dn autorização de pe~quisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
·transcrito no livro próPrio da Divisão de Fomento da Produção l\llineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revoga_m~se

as disposi.;ões em contrário,

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17.077-

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão b:;asileiro Enéas Cesar Ferreira a pesquisar água mineral,
no município de Santo André, no Estado d"e São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de jáneiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1,° Fica autorizado o cidadão brasileiro Enéas Cesar Ferreira a
pesquisar água mineral numa área de oito hectares e cinco ares (8,5 ha),
lccalizada no sítio dos Vianas, distrito de São Bernardo, município de Santo
Andr6, no Estado de São Paulo, e delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a oitenta e oito metros e trinta e nove centímetros (88,39m),
no rumo magnético vinte e sete graus treze minutos sudeste (27° 13' SE)
do canto 'sudoeste ( SW) da cqsa do Dr. Enéas Cesar Ferreira, e os lados a
partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinqüenta e dois metros e sessenta centímetros (52,60 m), sessenta e
cinco graus quarenta minutos nordeste ( 65° 40' NE); sessenta e nove metros
·e sessenta centímetros (69,60 m), setenta e seis graus quarenta e cinco minutos ·nordeste (76° 45' NE); quarenta metros e quarenta centímetros
(40,40 m), sete graus vinte minutos nordeste (7° 20' NE); quarenta e três
metros ( 43 m), setenta e cinco graus cinqüenta e seis minutos nordeste
(75° 56' NE); cento e treze metros e dez centímetros (113,10 m),
.setenta e seis graus quarenta e um minutos nordeste (76° 41' NE);
cento e seis metros ( 106 m), oitenta e oito graus dezenove minutos
sudeste (88° 19' SE);
sessenta e seis metros e quarenta centímetros
(66,40 m), oito graus vinte e seis minutos sudoeste (8° 26' S\rV); quarenta
e cinco metros e quarenta centímetros (45,40 m), trinta e nove graus do.ie
minutos sudeste (39° 12' SE); treze metros e sessenta centímetrOs (13,60m),
trinta e um graus cinqüenta e oito minutos sudoeste (31° 58' SW); cento
e quarenta metros ( 140 m) trinta e sete graus vinte e dois minutos sudoeste (37o 22' SW); cento e dezesseis metros e quarenta centímetros
(116,40 m), onze graus dezesseis minutos sudoeste (11° 16' SW); setenta e
sete metros e cinqüenta centímetros (77,50 m), setenta e sete graus vinte
minutos noroeste (77° 20' NW); sessenta e quatro metros e vinte centí~
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metros (64,20 m), sessenta e seis graus quarent~ e nove minutos noroeste
(66° 49' NW); noventa e um metros e sessenta centímetros (91,60 m), quarenta _e sete graus vinte minutos noroeste (47° 20' NW); cento e quarenta
e um metros e trinta centímetros ( 141,30 m), quarenta \graus quatro minutos
noroeste ( 40° 4' NVV); dezoito metros e quarenta centímetros ( 18,40 m),
"trinta e quatro graus cinqüenta e quatro minutos nordeste (34° 54' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrá~io.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e 515.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.078 -

DE ~ DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadâo brasileiro Enrico Guarneri a pesquisar calcáreo e mármore
no muni~ípw de Ouro P-reto, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que. lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Enrico Guarneri a pesqui~
sa! calcáreo e mármore numa área de trinta hectares (30 ha). situada no imóve' denommado Capãu, distrito de C::..•choeira-do-Campo, no município de Ouro
Preto, Estado de Minas Gerais, delimitada p01 um retângulo tendo um vértice
a quatrocentos metros ( 400 m),. rumo cinqüenta e trêS graus vinte e cinco
minutos sudoeste ( 53° 25' SW) magnético do quilômetro quinhentos e dezoito~ (km 518) da Estrada de Ferro Central do Brasil, ramal de Ouro Preto,
e os lado~. que partem dêsse vértice, com seiscentos ·metros (600 m) e rumo
trinta e trê~ graus oito mmutos sudoeste ( 33° 8' SW) magnético, quinhentos
metros ( 500 m) e rumo cinqüenta e seis graus cinqüenta e dois minutos sudeste (56° 52' SE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa de trezentos crUzeiros (CrS 300,00) e será
transcnto no livro proprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Mimstério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles:
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DECRETO N. 0 17.079

DE

8

DE NOVEMBRO DE 1944

Au.toâza o cidadâo brasileiro Gilberto Rufino Pacheco a pesquisar amianto e
associados no município de Barbacena, do Estado de Minas GerniS

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a>·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta·:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Gilberto Rufino Pacheco a
pesquisar amianto e associados numa área de cinqüenta hectares (50 ha) ~1tuada no distrito de Padre Brito do município de Barbacena, do Estado de
Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um v&rtice a mil e cem
metros (1.100 m), rumo vinte e um graus sudoeste (21° SW) magnético, da
fachada sul da estaçâo de Padre Brito. Rêde Mineira de Viação, e os lados
que partem dêsse vértice com oitocentos metros (800 m) e rumo vinte e um
graus sudoeste (21° S\V) magnético, seiscentos e vinte e cinco metros (625 m)
e rumo sessenta e nove graus noroeste (69° NW) magnético,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas ,

à

Art. 3.0
título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.

DECRETO N. 0 17.080 -

DE

8 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriz'a o cidadão brasileiro Antônio Giacomassi a pesquisar areia quartzosa
e asscciados no _muniCÍpio de Colombo, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Giacomassi a pesquisar arein quartzosa e associados em terrenos situados no distrito e município de Colombo, no Estado do Paraná, numa área de doze hect8.Tes ( 12 ha)
delimitada por um retângulo tendo um vértice à distância de duzentos e oitenta e cinco metros (285 m) no rumo magnético oitenta e nove graus noroeste ·(89° NW), do canto oeste (W) da casa de tijolos à margem da estrada
de roda-gem para Colombo, e residência de Honesta Cav'alli, e os lados, que
partem dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
tr-ezentos metros (300 m), cinqüenta graus nordeste (50° NE); quatrocentos
metros (400 m), quarenta graus noroeste (40° NW).
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, 4.0

Revogam-se as disposições. em contrário.

Rio de Janeiro. 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República ,
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 17.081 -

DE

8 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Ribeiro de Macedo Filho a pesquisar
minérios de ferro, manganês e associados no município de Cêrro Azul,
do Estado do PD-raná.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, dêl Constituição e nos têrinos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de ja'l1eiro de 1940 Código de Minas), decreta:

Arl. 1.0 Fica autorizado o cidOO.ão brasileiro João Ribeiro de Mace-do
Filho a pesquis"ar minérios de ferro, manganês e associados no local denominado Santaria, distrito de Votuverava, município de Cêrro Azul, do Estado
do Paraná, numa área de duzentos e noventa e oito hectares, setenta ares ·e
trinta e seis centiares (298,7036 ha·), equivalente à diferença entre um retângulo com trezentos hectares (300 ha) assim definido: tem um vértice a novecentos e cinqüenta e cinco metros (955 m), no rumo oitenta e cinco graus e
vinte minutos sudeste ·(85° 20' SE) da fóz do córrego Morro Vermelho,
afluente do ribeirão Santaria e os lados que convergem no vértice considera•do
têm, a partir dêle, mil metros ( 1. 000 m), dez graus sudoeste ( 10° SW) e
três mil metros (3.000 m), oitenta g1;aus noroeste (80° NW) e um pentágono
irregular com um hectare, vinte e nove ares e sessenta e qus.•tro centian~s
1,2964 ha), correspondendo à autorização outorgada a Va!entin Culpi pelo
Decreto número quinze mil oitocentcs e oitenta e cinco 05.885), de vint8
e um .(21) de junho de mil novecentos e quarenta e qus.•tro (1944), assim
definido: tem um vértice a duzentos e oitenta e cinco metros (285 m), no
rumo magnético vinte e oito graus e trinta minutos sudoeste ( 28° 30' SVil)
da foz do córrego Morro Vermelho, afluente do ribeirão Santaria e cujo,:;
lados, a ps•rtir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumo::~
magnéticos: cento e ~ete metros ( 107 m), oitenta e dois graus noroeste
( 82° NW); setenta e nove metros ( 79 m), sessenta e oito graus sudoest2
(68° SW); cento e dez metros (110 m), dezessete graus e trinta tTlinutos
sudoeste (17° 30' SVl); noventa e três metros (93 m), sessenta e sete graus
nordeste (67° NE); cento e cinqüenta e oito metros (158 m), cinqüentS~ e
sete graus nordeste (57°. NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
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Art. 3. 0 O título da mitorização 'de pesquisa que será uma via autêntiL
dêste Decreto, pagará a taxa de dois mil novecentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 2.990,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4· 0 Revogo.•m~se 2s disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
d» República.
GETULIO VARGAS.

Apo!om'o Salles.

DECRETO N."0 17.082 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza a cidadã Çrasileira Leonice Falabela a pesquisar quartzo e associados
no município de Sete Lê.goas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (CÓdigo de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizada a ci~adã brasileira Leonice Fala bela a pesquiSG'!'
quartzo e associados numa área de sessenta hectares (60 ha), situada no
imóvel denominado Sítio Lonhina, no dis'trito e município de Sete Lagoas,
do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo que tem um
vértice a cento e quarenta e dois metros (142 m) no rumo ms..gnético vinte
e dois graus nordeste (22° NE) do quilômetro cem (Km 100) da rodovia
Sete Lagoas-Curvelo e os lados que convergem no vértice considerado tem,
a partir dêle os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil metros
(2.000 m) sessenta gn:tus noroeste (60° NW); trezentos metros (300 m),
trinta graus nordeste (30° NE),
Art. 2. 0 Esta au'torização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto pags.'!'á a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4· 0 Revogs.·m-se as disposições em contrário ..
Ri.o de Janeiro, 8 de novembro de 1944·, 123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N· 0 17. 083 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro 1-lumbetto Gialu.ca a pesquisar hiclrargilita e
• associados no município de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, ds.· Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o' cidadão brasileiro H~mberto Gialuca a pesquisar hidr2rgilita e s-ssociados em terrenos situados no lugar Duas Barras,
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distrito~ de Glicério, município de· Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, numa
área de cento e oitenta e seis hectares e vinte e cinco ares (186,25 ha) delimitads.· por um retângulo tendo um dos vértices a setecentos e cinqüenta
metros (750 m) rumo magnético oitenta e nove graus sudeste (89° SE) 1a
confluência do córrego :Duas Barras com o rio do mesmo nome,- e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguinteS comprimentos e. rumos magnéticos: mil
quatrocento9 e noventa metros ( 1. 490 m), qu:::.•renta graus sudeste ( 40° SE);
mil duzentos e cinqüenta metros ( 1. 250 m), cinqüenta g~aus sudoeste
(50° SW).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
, Art. 3. 0 O título da G.'l.ltorizaçâo de pesquisa que será uma via autênti~a
dêst€ Decreto, pagará a taxa de mil oitocentos e setenta cruzeiros (CrS 1.870,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4· 0 Revogam-se as disposições em conÍrário.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
dg República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 17.084- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoâza o cidadão b-.:a.sileiro José. Gomes da Silva a pesquisar mica e associados
no município de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe Contere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica· autorizado o cidadão brasileiro José Gomes da Silva a
pesquisar mica e associados numa área de vinte e -nove hectares sessenta- e
oito ares e quatorze centiares (29 .6814 ha), situada no lugar denominado
Córrego-SÓÚ:mte, distrito e município de Governador Valadares, no Estado
de Minas Gerais, delimitada por uma linha poligonal que tem. um vértice
~quarenta e três metros .(43 m), rumo dezoito graus quinze minutos nordeste
( 18°15' NE) magnético, da confluência dos córregos Ribeiro e Solante e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e cinqüenta metros (750 m), sessenta e oito graus nordeste
(68° NE); trezentos e oitenta e dois metros (382 m), vinte e dois graus sudeste (22° SE); oitocentos e quatro metros (804 m), sessenta e oito graUs
sudoeste ( 68° SW); trezentos e oitenta e oito metros (388 m), quatorze
graus noroeste ( 14° NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é •·•Itorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, ·que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será tTanscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçê.o Mineral do II/Iinistério da· Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário;
Rio de Janeiro, 8 de novembro de ;944, 123.0 da Independência e 56.0
·da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 17.085- DE 8

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Vargas a pesquisar que.Ttzo e associados no
município de Oliveira dos Brejir>.hos, do Estado da Bahia
O Presidente da República, usando ÔB atribuição que lhe contere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29 de janeil'O
de 1940 (Código dé Min·as), de::::reta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Vargas a pesquis:ar
quartzo e associados numa área de cem hectares ( 100 h a:), situada na Fazenda Jacurutu, distrito e município de Oliveira dos Brejinhos, do Estado da
Bahia, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a duzentos metros
( 200 m), rumo sul ( S) magnético, do ponto em que o caminho que da rodovia

J ardinópolis-Oliveir:a dos Brejinhos vai ao Garimpo Buritizinho atravessa o
ri~cho Buritizinho e os lados, que partem dêsse vértice, com mii duzentos e
cinqüenta metros (1.250 m) e rumo sul (S) magnético, oitOcentos metros
(800 m) e rumo oeSte (W) magnético.

Art. 2. 0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art, 3.0 O título da autorizvÇão de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1 :000,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura .
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles,

DECRETO N.O 17, 086- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza a cidadã braâleira Zélia Jl,lloreira Maráslis a pesquisar mica e associados no município de Governador Valadares, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Zélia Moreira Maráslis a
pesquisar mico e associados, numa área de cento e dez hectares ( 110 ha),
situada no distrito e município de Governador Valadares, do Estado de Minas
Gerais, e delimitada por uma linha poligonal que tem um vértice a duzentos
e cinqüenta metros (250 m) rumo setenta e quatro graus noroeste (74° NW)
magnétitco da confluência dos córregos Ferreira e ·l\>ioinho ou Pedra Verde,
e· cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: seiscentos e dez metros (610 m), e quarenta e dois grsus noroeste (42° NW); trezentos e noventa metros (390 m) e quarenta e oito
graus nordeste ( 48° NE); setecentos e cinco metros ( 705 m). e quarenta
e oito graus noroeste (48° NW); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m)
e oitenta graus sudoeste (80° SW); seiscentos e sessenta e dois metros (662 m)
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e vinte e quatro graus sudoeste (24° S'W); oitocentos e sessenta metros (860 m)
e quarenta e dois graus sudeste (42° SE); oitocentos metros (800 m) e oitenta graus nordeste (80° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é cutorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizl:'.ção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil e cem cruzeiros (Cr$ 1. 100,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricul'lura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 8 .de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da H.epública ..
GETULIO VARGAS.

Apolonio

Salles~

DECRETO N.O 17.087 ~DE 8 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão b1·asileim Pedro Espírito Sobrinho a pesquisa.r mica e associados, no mu.rúcípio de Governador Valadares, no Estado de IVJ.ina.s Gerais
O Presidente da R0pública, usando d:; .atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrrnos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Min~s), decreta:
Art. 1.0 Fica 2utorizado o cidadão brasileiro Pedro Esplrito Sobrinho
a pesquis«:r mica e associados, numa área de cento e oito hectares e sessenta
ares (108.60 ha), situada no distrito e município de Governador Valadares,
no Estado de Minas Gerais, área essa delimitz.da por um polígono irregular
que tem um vértice a duzentos metros (200 m), no rumo magnético sessenta
graus trinta minutos sudoeste (60°30' SW), da confluência dos córregos Alegria
e do Simeão e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quatrocentos e cinqüenta metros (450 m), oeste (W);
cento e cinqüenta metros ( 150 m), sul ( S); setecentos e cinqüenta metros
(750 m), setenta graus sudoeste (70° SVV); mil cento e cinqüenta metros
(1.150 m), oitenta e sete graus sudoeste (87° SW); oitocentos metros
(800 m), doze graus sudeste (12° SE); setecentos metros (700 m), cinqüenta
graus nordeste (50° NE); oitocentos metros (800 m), setenta e cinco graus
sudeste (75° SE); mil e trezentos metros (1.300 m), trinta e nove graus
-~~

<• _,_

.

Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será urna via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil e noventa cruzeiros (Cr$ 1. 090,00) e será
transcrito no livro próprio, da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de novembro .de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 17.088-DE 8 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão bre.sileiro Aldo Trinas de Lima a pesquisar ~ca e associados no município de Piranga, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República,' usando da atribuição que lhe contere o art. 74.
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas)·, decreta:
Art. 1.° Fica ~utorizado o cidadão brasileiro Aldo Trinas de Lima a
pesquisar mica e associados em terrenos do imóvel denominado Soledade, si.:
tuado no distrito de Calambáu, município de Piranga, do Estado de Minas
Gerais, numa área de cento e três hectares (103 ha), delimitada por um polígono, tendo um vértice no cruzamento .do ribeirão da Paciência com a Estrada
de Rodagem Piranga -~ Calambau e Ós lados a partir dêsse vértice têm os
seguintes comprimentos e rumos: trezentos metros (300 m), setenta graus
nordeste (70° NE); quatrocentos e setenta e cinco metros (475 m), oitenta
e seis graus sudeste (86° SE); duzentos metros (200 m), sul (S); quarenta
metros ( 40 m), treze graus e trinta minutos sudoeste ( 13°30' SW); até a
margem esquerda do ribeirão Soledade por essa margem para montante na
extensão de cento e quarenta ·metros ( 140 m) e daí oitocentos e quarenta
metros (840 m), trinta e sete graus e trinta minutos sudoeste (37°30' SW);
seiscentos e noventa metros (690 m), quarenta e um graus noroeste (4P
NW); mil e quinze metros (1.015 m), oitenta .graus noroeste (80° NW);
quinhentos e dez metros (510 m), nove graus e trinta minutos nordeste 9°30'
NE); mil quatwce·ntos e cinco metTos ( 1. 405 m), setenta e três graus sudeste
(73° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos tê'rmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art, 3.0 O título da autoriza~ão de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil e trinta cruzeiros (Cr$ 1. 030,00) e será
t1·anscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RepÚblica.
GE':fULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.089 -DE 8 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Newton Andrade a pesquisar quartzo e associados
no município de Bocaiúva, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos tênT!Os do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Newton Andrade a pesquisar quartzo e associados numa área de cento e trinta hectares (130 ha),
situada no lugar denominado Santo Antônio das Comechas, distrito de Vargem
lvlimosa, município de Bocaiúva, no Estado de Minas Gerais, área essa equivalente à diferença entre outras duas áreas, e assim definidas: a primeira, deli-

'
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mitadá. por um retângulo que tem um vértice a trezentos e quinze metros
(315 m), no rumo magnético oitenta e quatro graus sudoeste (84° S\V) da
confluência do córrego da Lavra no ribeirão Santo Antônio e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e . rumos magnéticos:
dois mil metros (2.000 m), vinte e três graus sudoeste (23° SW); setecentos
metros (700 m), sessenta e sete graus sudeste (67° SE), A segundã área de
dez hectares (10 ha), delimitada por um retângulo que tem um vértice a
duzentos e cinqüenta metros (250 m) no rumo magnético setenta e um graus
sudoeste (71° SW) da confluência do córrego da Lavra no ribeirão Santo
Antônio e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m), vinte e sete graus sudoeste
(27° SW); duzentos metros (200m), sessenta e três graus sudeste (63° SE).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut&ntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil e trezentos cruzeiros (Cr$ 1.300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Je.neiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 17.090- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1944
' ·Autoriza o cidadão brasileiro Aristides Saraiva de Almeida a pesquisar quartzo
e associados, no município de Palineiras, na Estado do Piauí
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art, 74,
letrn a, da Constituição e nos têr;nos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29 de janeirc
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Aristides Saraiva de Almeida a pesquisar quartzo e associados numa área de trezentos hectares
(300 ha), situ8da no lugar denominado Formosa, distrito e município de Pal··
meiras, no Estado do Piauí e delimitada por um trapézio que tem um vértice "
mil cento e cinqüenta metros (1.150 m), rumo oitenta e sete graus trinta
minutos sudoeste ( 87°30' SW) magnético, do ponto em que a estrada de
rodagein Palmeiras-Teresina atravessa o riacho Levada e cujos lados, a partir
dêsse vértice tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mrl
seiscentos e sessenta metros (2. 600 m), sul ( S); mil duzentos e quarenta
metros (1.240 m), setenta e cinco graus noroeste (75° NW); dois mil trezentos e quarenta metros (2. 340 m), norte (N); mil duzentos metros
(1.200 m), leste (E),

ArL 2.0

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

de Minas.

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três mil cruzeiros (Cr$ 3. 000,00) e será trans-
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crito no livro prÓprio d? Divisão de Fomento da Produção Mineral do
tério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

Minis~

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.091- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Sigefredo P2.checo a pesquisar quartzo e associados,
no município de Barras, no Estado do Piauí
O Presidente da República, usando àa atribuição que lhe confere o art. 74,
lztra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~le~ n.0 1. 985, dê 29 de janeiro
ds 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Sigefredo Pacheco 'a pe;;quisar quartzo e associados no lugar der.ominado Jabotí na data Governador,
distrito e município d2 Barras, no Estado· do Piauí, numa área de sessenta e
sete hectares e vinte ares '(67 .20 ha), delimitada por um polígono que tem
um v~rtice à distância de cento e oitenta e cinco metros ( 185 m), no rumo
magnético sessenta e três graus trinta minutos sudeste ( 63°30' SE), do
cruzamento do riacho Teresina com a estrada de rodagem Pombas-Retiro; os
lados, a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e noventa e cinco metros (395 .Úl), dezenove graus sudoeste
(19° · SW); mil duzentos e noventa metros ( 1. 290 m), oitenta e oito graus
quinze minutos sudoeste ( 88°15' SW); oitocentos e dez metros ( 810 m),
dezessete graus nordeste (17° NE); trezentos e sessenta metros (360m), ses~
senta gtaus trinta minutos sudeste ( 60°30' SE); <;luzentos e quarenta e cinco
metros (245 m), cinqüenta e sete graus sudeste (57° SE); duzentos e quinze
metros (215 m), oitenta e seis graus trinta minutos nordeste (86°30' NE);
quatrocentos e sessenta metros (460 m), setenta e nove graus trinta minutos
sudeste (79°30' SE).
Art. 2. 0
de Minas.

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de seisceritos e oitenta cruzeiros (Cr$ 680,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam~se as disposições "em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 .17. 092- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Caetano Torres Lima a pesquisar quartzo e associados, no município de_ Cristalina, no Estado de Goiás
O Presidente da República, l.'Sándo da atribuição que lhe contere o art, 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Caetano Torres Lima a
pesquisar quartzo e associados em terrenos da fazenda Três-Barras, no local
denominado Chapéu de Sol, distrito e município de Cristalina, no Estado de
Goiás, numa área de vinte e quatro hectares e setenta e cinco ares ( 24. 75 ha),
delimitada por um retângulo que tem um vértice a trezentos e vinte metros
(320m), no rumo magnético vinte e sete graus nordeste (27° NE) da grande
pedra conhecida com a denominado de Chapéu de Sol, e os lados que con- vergem no vértice considerado, têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quatrocentos e cinclüenta metros (450 m), oeste (W");
quinhentos e cinqüenta metros (550 m), sul (S).
Art. 2.0
de Minas.

Esta autorização é eutorgada nos têrmos estabelecidos no Código

Art, 3.0 O título da autorização <ie pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producào Mineral do Ministério da Agricultura.
~
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jaóeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da kepública ..
GETULIO VARGAS

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17,093- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza. o cidadão brasileiro Caetano Torres Lima. a pesquisar quartzo e associados, no município de Cristalina, no Estado de Goiás
, O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmm do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro -Caetano Torres Lima a
pes·quisar quartzo e associados em terrenos da fazenda Três-~arras, no local
denominado Alto-Batição, distrito e município de Cristalina, no Estado rie
Goiás, numa área de cinco hectares e setenta e seis ares ( 5. 76 ha), delimitada por um quadrado de duzentos e quarenta metros ( 240 m), de lado, que
tem um vértice a setecentos e quarenta e oito metros ( 748 m), no rumo
magnético sessenta e oito graus nordeste ( 68° NE) da nascente do córrego
Batição; os lados que Convergem no vértice considerado, têm, a partir dêle,
os rumos magnéticos leste (E) e sul ( S) .
F. 22
Col. de Leis Vol. VIII
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têr~os estabeleCidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizr::.ção de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tr~zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans·
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mimstério da Agricultur<J.
Art. 4. 0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.094- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Caetano Torres Lima a pesquisar quartzo e associados, no mu~icípio de Cristalina, no Estado de Goiás
O Presidente da República,. l.lsando da atribuição que lhe contere o art. 74,
letra a. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Caetano Torres Lima a
·pesquisar quartzo e associados em terrenos da fazenda Três-Barras, no local
denominado Alto de São Pedro, distrito e município de Cristalina, no Estado
de Goiás, numa área de sete hectares e vinte ares ( 7. 20 ha), delimitada por
um retângulo que tem um vértice a seiscentos e noventa e cinco metros
(695 m), no rumo magnético setenta e um graus noroeste (71° NW), do ponto
de cruzamento da rodovia Três-Barras-Cristalina com o córrego São Pedro:
e os lados, que convergem no vértice considerado, têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnétiêos: trezentos metros (300 m), oeste
(W); duzentos e qua~enta metros (240m), sul CS).
Art. 2. 0 Esta autorização
outorgada nos têrmos estabeleCidos no Código
de Minas.
Art. 3. 0 O título da autori.z<.<çâo de pesquisa, que será >..~ma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa -de trezentos cruzeiro~ (Cr$ 300,00) e será transcrito no bvro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

e

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56/'
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.095

~DE

8 DE NOVEMBRO DE 1944·

Autoriza o cidadão brasileiro Caetano Torres Lima a pesquisar ·quartzo e associados, no município de Cristalina, no Estado de Goiás
O Presidente da República, usando rJa atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da ·Constituição e nos tênr>os do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiYo
de 1940 (Código de Minas), dec>eta :
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Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Caetano Torres Lima a
pesquisar quartzo e associados, numa área de vinte e um hectares e vinte ecinco ares ( 21.25 ha), situada no local denominado Pasto~São Pedro, na fB.zenda Três~Barras, distrito e município de Cristalina, no -Estado de Goiás, área
essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a duzentos e sessenta
metros ( 260 m), no rumo magnético sessenta e oito graus sudoeste ( 68° SW)
da confluência dos córregos do Pasto e São Pedro e cujos lado8, divergentes
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos
e cinqüenta metros ( 850 m), trinta graus nordeste (30° NE); duzentos e
cinqüenta metros (250 m), sessenta graus noroeste (60° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autori:lação de pesquisa, que será uma via autêntica,
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no llvro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis.
tério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1944, 123.0 da Indepen~ência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS

Apolonio Se.lles,

DECRETO N. 0 17.096- DE 9 DE NOVEMBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De~
ereto-lei n.u 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimi-do um cargo de Ajudante de Tesoureiro, padrão 23.
da Recebedoda do Distrito Federal. do Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda, vago em virtude do falecimento de Pedro Espellet Filho, devendo a
dotação correspondente ser leva"da a crédito da conta~corrente do Quadro Pe;:manente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de noveffibro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

A. de $ouza Costa.

DECRETO N.O 17.097-DE 9 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza a firma brasileira Sociedade de Matérias Primas· Seita Limitada
a comprar pedras preciosas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe, .confer~ o
art, 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto~l.ei n.O 466, de
4 de junho de 1938, decreta :
Art. 1.0 Fica autorizada a firma brasileira Sociedade de Matérias Primas
Seita Limitada, estabelecida nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos
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têrmos do Decreto-lei ·h.0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta
autorização uma via autêntica do presente decreto.
Art, 2.0 Êste decreto eritrará em vigor na data de sua· publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1944, 123.0 da Independên::ia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. c! e Souza Costa,

DE.CRETO N,0 17.098- DE 9 DE NOVEMBRO DE

~J44

Autoriza o cidadão brasileiro [i'ilinto de Sousa a comprar r;edras preciosas
O Presidente da . República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição, e tendo em vist~ o Decreto-lei n.O 466,
dE' 4 de junho de 1938, decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Filinto de Sousa, residente
em Caiteté, no Estado da 3ahiô!, a comprar pedras ~reciosas nos têrmos do
Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constitüindo título desta autorização uma via autêntica do . presente Decreto.
·
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de suô! publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, · 9 de novembro de 1944, 123.c da Independência e
56.0 da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.099 -DE 9 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo Ferreira Santiago a comprar
pedras preciosas

O Presidente da República, us~ndo da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Geraldo Ferreira Santiago,
residente em Montes Claros, no Estado de Mino.s Gerais. a comprar pedras
preciosas nos têrmos do Decreto~lei n.0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta ~utorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará· em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revdgam-se as disposições em cont~ário.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1944,_ 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.0 17.100- DE 9,DE NOVEMBRO DE 1944

Outorga a Otávio Au[Justo Caiubi Sales autOrização de estudos para .Jprovei~
tamento de energia hidráulica dos rios lphanga e Paraibuna, noS muni~
cípios de São Luiz de Paraitinga e Ubatuba, no Estado de São PaULo
O Presidente da RepúbUca, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 9.0 , do Decreto~ lei
n. 0 852, de 11 de novembro de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica outorgada, de acôrdo e com os direitos previstos nos
arts. 9.0 e 10 do Decreto~lei ri. 0 852, de 11 de novembro de 1938, a Otávio
Augusto Caiubi Sales, autorização de estudos, pelo prazo de 2 anos, do aproveitamento- de energia hidráulica com desvio das águas para a vertente
marítima dos rios Ipiranga e Paraibuna, nos municípios de São Luiz de
Paraitinga e Ubatuba, no Est<:~do de São Paulo.
Art. 2.0 Durante G prazo a que se refere o artigo anterior, o permissionário para êsses e>,tudos poderá requerer, para si ou para a ernprêsa que
organizar, concessão do mencionado aproveitamento, instruindo seu requeri~
menta com os documentos especialmente citados no art. 158 do Código de
Águas, Jbedecidas nos projetos as prescrições de ordem técnica, que forem
determinadas pela Divisão de Águas do Depai-tamento Nacional da Produção
Mineral.
Art. 3.° Findo o prazo fixado no art. 1.0 , contado da data da publicação do presente Decreto. sem que tenha sido outorgada a concessão a que
se refere o artigo anterior, extinguir~sc-á a autorização de estudos em bene~
fiei o de Otávio Augusto Caiubi Sales,
Art, 4.0 Êste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1944, 123.0 da Independência ~~ 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.101 -

nE

9 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza a S. A. Emprêsa de Fôrça e Luz ibero~Americana a ampliar as instalações da sua Usina Chave do Vaz, mediante a constl'ução de uma bar~
ragem de regularização, a cêrca de três quilômetros do lccal da barragem
já existente
. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do disposto nos arts. 1.0 e 2.0
do Decreto~ lei n. 0 2. 059, de 5 de março de 1940, tendo em vista o requerido pela S.A. Emprêsa de Fôrça e Luz Íbero-Americann, com sed-e nesta
Capital,
Consider:mdo que, pelo Conselhn Nacional de Águas e Energia Elétrica,
foi, nos térmos do art. 1.0 do ref-erido Decreto-lei n.O 2 059, reconhecida a
conveniência da ampliação das instala-ções da sua Usina Chave· do Vaz,
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Decreta:
Art. 1.0

A S. A. Emprêsa de Fôrça e Luz Íbero~Americana, com sede

nesta Capital, e exploração de serviços públicoS; de eletricidade nos

municí~

pios de CantaP"alo, Itaocara, Pádua, Cambuci e São Fidelis, no Estado do Rio
de Janeiro, fie-; a•utorizada a construir uma barragem destinada à regularização
diurna das descargas do rio Negro, a qual ficar§. localizada a cêrc21 de três
quilômetros da barra-gem. já existente.
Art. 2.0 Sot> pena de caducidade da presente autorização, a interessada obriga-se a :
I ~ Registrar o presente título na Divisão de Águas, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mir:.istério da Agricultura, dentro do prazo
de trinta (30) dias a partir de sua publicação.
II -- Apresentar, em trê3 vias, à mesma Divisão de Ãguas, dentro de
seis (6) meses contados da data da publicação dêste Decreto, todos os detalhes por ela exigidos,
IH ~ Obedecer, em todos os projetos, às especificações dos órg5os federais competentes.
IV ~ Iniciar e conc1uh· a:> obL'"f!S nos prazos que fon~m determinados
pClo Ministro da Agricultur~.
Art. 3.0 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogzdas z-s disposições em contrário.
Rio de Ja-neiro, 9 de novembro de 1944, 123. 0
56. 0 da RepúblicA.

da Independência e

GETULIO

VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 17.102

~ DE

9

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Fausto Nascimento Bittencourt a pesquisar talco
e associados no muntcipio de Ponta Grossa, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que ·the confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Fs.usto Nascimento Bittenccurt a pesquisar talco e associados em quatro áreas num total de éento
e dezoito hectares sessenta e nove ares e setenta e cinco centiares ( 118.6975
h3) situadas no distrito de Ita:iacoca do município de Ponta Grossa, do Estado do Paraná, e assim definidas: a primeira, sita no lugar denominado Pocinha, tem qum·enta e seis hectares trinta e sete ares e cinqüenta centiares
(46.3750 ha) e é delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a
quatrocentos metros (400 m), rumo setenta graus sudezte (70° SE) magnético, do ponto em que a estrada Antunes-Ponta Grossa atravessa o ribeirão
Ant{.!nes e cujos lados, a partir d&sse vértic8, tGm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: setecevtos metros (700 m) .norte (N), quinhentos
metros (500 m) leste (E), novecentos e quarenta metros (940 m) dez
graus sudeste (10° SE), e setecentos metros (700 rn) setenta graus noroeste
( 70° NW); a segunda áren, sita no lugar denominado Biscaia, tem vinte
hectares (20 ha) e é delimitada por um retângulo tendo um vértice a cento
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e cinqüenta metros (150 m), rumo quarenta graus nordeste (40° NE-)
magnético do canto extremo norte (N) da sede da escola pública .local, e os
lados que partem dêsse vértice, com quinhentos metros (500 m) e rumo
setenta e dois graus noroeste ( 72° NW), magnético, quatrõcentos metros
5400 m) e rumo dezoito graus n.ordeste (18° NE) magnético; a terceira
area, sita no lugar denominado Cerrado, tem quatorze hectares (14 ha) e é
delimitada por um retângulo tendo um vértice a novecentos e cinqüenta
metros (950 m) dez graus nordeste ( 10° NE) magnético, do canto oeste
(W) da fachada norte (N) do cemitério local, e os lados que partem dêsse
vértice com quatrocentos metros ( 400 m) rumo norte (N) magnético, trezentos e cinqüenta r.ietros (350 m) rumo oeste (W) magnético; a quarta e
última área, sita no lugar denominado Anta Moura, tem trinta e oito hectares
trinta e dois ares e vinte e cinco centiares (38.3225 ha) e é delimitada por
um quadrilátero que tem um vértice a quinhentos e sessenta metros ( 560 m)
rumo vinte e oito graus sudoeste (28° SW) magnético, do ponto em que a
estrada Ponta Grossa-Antunes atravessa o ribeirão do Moura a jusante da
casa de Pedro Nabosni e cujos lados, a partir dêsse vértice têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700 m) quarenta e
quatro graus noroeste (44° NW), quatrocentos e noventa metros (490 m)
cinqüenta graus sudoeste ( 50° SW), mil metros ( 1. 000 m) quarenta e seis
graus sudeste (46° SE) e quinhentos metros (500 m) dez graus nordeste
(10° NE).

Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên~
tica dêste Decreto, pagará a taxa de mil cento e noventa cruzeiros (Cr$·
1.190,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e S6.o
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.103 -

DE

9

D~ NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Fausto Nascimento Bittencourt a pesquisar talco
e associados no município de Piraí-Mirim, do Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiçãb e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Fausto Nascimento Bittencourt a pesquisar talco e associados numa área de quarenta e nove hectares e vinte ares ( 49,20 ha) situada no lugar denominado Pedras, distrito e
município de Piraí-Mirim, do Estado do Paraná, e delimitada por um trapézio que tem um vértice a duzentos e sessenta metros (260 m) rumo oito
graus e trinta minutos nordeste ( 8° 30' NE) magnético do entroncamento
das rodovias quz vão de Curitiba e de Piraí a Pedras e cujos lados, a partir
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têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos
m) leste (E), seiscentos metros (600 m) -norte (N), nove(900 m) oeste (W), e seiscentos e trinta metros (630 m) desudeste ( 19° SE).

Art. 2.0 Esta autorização é oUtorgada nos têrmos estabelecidos no
digo de Minas,

Có~

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via -a~tên~
tica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mi~
neral do Ministério da Agricultura,
Art. ·4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N. 0 17.104,

DE

10

DE NOVEMBRO DE

1944

Revoga o Decreto n. 0 9.201, de 6 de abril de 1942.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica revogado o Decreto n. 0 9.201, de 6 de abril de 1942, que
_autorizou o cidadão brasileiro Antero Martins de Faria, .residente em Piumí,
Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decretolei n.0 466, de 4 de junho de 1938.
Art. 2.0 Éste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS

A. de Souza Costa

·DECRETO N.O 17.105 -

DE

13

DE NOVEMBRO DE

1944

Suprime cargo extinto

O Presidente da RP.pública, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, íetra a, da. Constituiçâo, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido l cargo da classe G da carreira de Protocolista
do Qu'àdro .Suplementar do Ministéno da Fazenoa, vago em virtude da apo-
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sentadoria de Frederico Guilherme Klopin, ficando sem aplicação a dotação
correspondente-.
Art. 2::l Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0

da Independ&ncia e

56.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.106 ·-

DE

13 DE NOVEMBRO DE 1944

-suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atlibuição que lhe confere o
art. 74, letra a, d::. Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n: 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decrEta :

Art, 1.0 Fica suprimido 1 cargo da classe 5 d::. carreira de Polícia
Fiscal do Quadro Suplementar do -Ministério d~1 Fazenda, vago em virtude da
promoção de José Bernardo de SouzS>, devendo a dotação correspondente ser
levada a créáito da Conta-Cmrehte do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0

da Independência e

56. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.0 17'.107 -

DE

13 DE NOVEMBRO DE 1944

Suprime carJJos extintos
O Presidente da República, usando da atribuic;S.o que lhe confere o
. art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, .alínea n, do Decre.to-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 5 cargos da classe 6 da carreira de Polícia
Fiscal do Quadro Suplementar do 'Ministério da Fazenda. v2gos em virtude d'.l
aposentadoria àe Joaqt:im MCJrtins Simões, Antonio Soares do? Silva, do falecime-nto de Vitorino da Silva Rebelo e da promoção de João Batista Coelho e
Leonel José de Almeida, devendo a dotação correspondente ser levada a
créditc da Conta-Corrente do Quadro Peccmanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, -123.0

da Independência e

56.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 17. 108 -

DE 13 DE NOVEMBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição. e nos têrmos do art, 1.'-', alínea n. do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 3 cargos da classe 16 da carreira de EstatíStico-auxiliar de Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago~ em
virtude da nome<.>ção para outro cargo. de Maria Elzazina de Morais Soares,
Maria Lídia Brasileho de Almeida e Maria Tôrres da Silva Lopes. devendo
a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.109 -

DE

13

DE

NOVEMBRO

DE

1944

Suprime car!Jo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea tz, do DeCi"Cto~lei n ° 3 .195, de 14 de abril de 1941. decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe 19 da carreira de Est8tístico
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda. vago em virtude ::la promoção de Carlos da Gama Garcia, devendo a dotação correspondentC' ser
levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Minh;tério.
Art.

2.0

~evogam-se a~ di~pa-.:ições ém contrário.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0

da República,
GETULIO VARGAS,
A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.110.- t;E 13 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presideate da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do art, 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195. de 14 de abril de 194-1. decreta:
Art. 1.° Ficmn suprimidos 5 cargos da classe 9 da carreira de Escriturário (Decreto-lei n. 0 145, de 1937), do Quadro Suplementar do Ministério
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da Fazenda, vagos em virtude da aposentadoria de Valéria Caldas do Lago, da
promoção de José Fontenele de Medeiros, Armando Rolemberg de .Melo,
Roberto Xavier Neri e de José de Lara Pinto, devendo a dotação correspondente ser · levadé!' a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do
mesmo lVIinistério,
·
Arf. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 17.111 -

DE 13 DE NOVEMBRO DE 1944·

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0 . alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 2 cargos da classe 5 da carreira de Esçriturário ( 1) do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em
virtude da nposentadoria de João Batista de Andrade Costa e da promoção
de Auri Seixas Linhares, devendo a dotação correspondente ser leveda a
crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944. 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,

DECRETO N. 0 17.112 -

DE

13

DE NOVEMBRO DE

1944

SuprÚne cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiçfío. e nos têrmos do art. 1.0. alínea n, do Dec:·Gto-lei nu 3 .195. de 14 de abril dz. 1941. decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe G da carreira de Escriturário
(Decreto-lei n.O 145, de 1937) do Quadro' Suplementar do Ministéno da Fazenda, vago em virtude da nomeação para outro cargo, de :rv:Ianuel da Silva
Teles, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 àe novembro de 1944, 123. 0 da lr:depcmdência e 5ó.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

ATOS

DO PODER

DECRETO N.0 17.113 -

EXECUTIVO

DE 13 DE NOVEMBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando d-a atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74. letra a. da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De·
creio-lei n° 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe F da carreira de Escriturário
(Decreto-lei n, 0 145, de 1937) do Quadro Suplementar do Ministério da Fa·
zenda, vago em virtude da promoção de Manuel da Silva Teles, devendo
a dotaçã·o correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro ·
Permanente do mesmo Ministério~
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.0 17.114 -

DE 13 DE NOVEMBRO DE 1944

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do De·
ereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril· de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe 2 da carreira de Contínuo
do Quadro Suplementar d6 Iviinistério da Fazenda, vago em virtude da promoção de Júlio Acunha, devendo a dotação 'correspondente ser levada B. crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art.

2.0

,

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 - da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.115 -

DE

13

DE

NOVEMBRO DE 1944

Extint};ue ca1:go excedente
O Presidente da República, usando da atribuiçãv que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
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Art, 1.° Fica· extinto 1 cargo da classe .4 da carreira de Continuo do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da promOção de José Nunes da Luz, cuja dotação foi aplicada no provimento dos cargos
cçrrespondentes.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO

N.0

17. 116

-

DE

13

DE NOVEMBRO DE

1944

Extintue cargo excédente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letrS a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941. decreta:·
Art, 1.° Fica extinto 1 cargo da classe 15 da carreii.:a de Oficial Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em vi.rtude
da promoção de Raimundo João Coqueiro Aranha, cuja dotação foi aplicada
no provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 17.117 -

DE

13 DE NOVEMBRO

DE

1944

Extin;Jue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alinea n, do Decreto~lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos 3 cargos da classe 17 da carreira
ministrativo do Quadro Suplementsr do Mmistério da Fazenda.
tud·e da promoção de Oscar Barreira de Alencar, João Manuel
e da aposentadoria de Nestor Albert, cuja dotação foi aplicada
dos cargos correspondentes.
Art, 2.0 Revogam-se as disposições . em contrário.

de Oficial Advagos em virda Silva Neto
no provimento

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N, 0 17,118 -

DE

13

DE NOVEfV.:BRO DE

1944

E:din!},ue cargos excedentes
O Presidente da Rspúblic<:~, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do an:. 1.0, aiínea n, do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art, 1.° Ficam extintos 3 cargos da classe 18 da carreira de Oficial Administrativo do Quadro Suplementsr do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Nelson Aníbal Camisão, Amado João Pedro Gaí F1lho e'
Eurico Augusto Seabra de Ivielo, cuja dotação foi- aplicada no provimento dos
cargos co.-respondentes.
Art, 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de ]8.nei;:o, 13 àe novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
éa República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.119 ~ DE 13 DE NÓVEMBRO DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da Repúblic,-,, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, tetra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decre·
to-lei n.o 3 195. de 14 de abril de 1941, decreta:
Art, 1.0 . Fica e:ctinto 1 cargo d::~ cl:::sse 20 da carteira de Oficial Administrativo do Qw~.clro Suplementar do l\1!nistério da Fazenda, vago _em virtude da.
8posentadoria ·de Emílio Ferreira Gonçalves, cuJa dotação foi aplic:.da no provimento dcs c<::rgos correspondentes.
Art, 2.0 Eevogam-se as disposiçõzs em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.120 -

DE 13 DE NOVEMBRO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74-. let,·a :~, da Consti"!.:uiç8o, e nos têrmos do an. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195. de 14 de abril de 1941, decreta:

A.rt. 1.° Ficam extintos 4 cargos da classe 21 da carreira de Ofici101l Administrativo do Quadro Sup!ement<:r do Ministério dn Fazenda, ve_gcs em virtude da promoção de S:o:ncho de Aguiar Boto de Barros, Eugênio de Lucena
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Neiva, Antônio de Lisboa Sampaio Barreto e João de Albuquerque Correia,
cuja dotação foi aplicada no provimento dos cmgos correspondentes.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçô2s em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de I).Ovembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.121 -

DE 13 DE NOVEMBRO DE 1944

Extingue cargos excedentes

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, e nos t.êrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° FicDm extintos 2 cargos da classe 24 da cmreiTa de Ofidal Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Rodolfo Silva Marques e Gentil do Rêgo Monteiro, cuja
dotação foi aplicada nv provimento dos cargos correspondentes.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrârio.
Rio de Janeiro, 13 de novembrO de 1944, 123.0 da Independência e 56!'
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N .0 17. 122 -

DE

13

DE NOVEMBRO DE

1944

Extint]tte cargos excedentes
O . Presidente da República, usando d~ atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, e ncs têrmos do 2.rt. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195. de 14 de ab1·il de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos 7 cargos da clr·sse 10 da carreit·a cle Esc:áturório
(Decreto-lei 11.0 145, de 1937) do Quadro Suplementar do Iv!ir.btGrio da Fazenda, vagos em virtude da promoç;5o de Luiz Afcmo Pimenta, Sebastião .de
Melo Ribeiro, Alcindo Barbosa, ]o<?.qüim Gabriel de Carvalho Filho, Frsncelin.'.l de Lima Leite e Newton Calh2u e da ncme<~ção para outro cargo, de
Raulindo Leopoldino de Sousa. devendo a dotação correspondente ser levada
a crédito da Conta-Corrente do Quadro Pcnnanente do refe:ddo Niinistério.
Art. 2.0 Revogam-:oe as disposições em coatrá:io.
Rio de Janeiro, 13 de nove;.·nbro de 1944, 123.0 d8 Independência e 56.0
da República.
GETUI.,IO VARGAS.

A. de Souza Costa,
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DECRETO N. 0 17. 123 -

DE 13 DE NOVEMBRO DE 1944

Suprime car{Jos extintos
O Presidente da Repúblicr., usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decre·
to·lei n. 0 3.195. de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam supri,midos 2 cargos da ciasse B da carreira de Trabalhador do Quadro Supleme:nts.r do Ministério da Fazenda, vagos em virtude do
falecimento de Carlos Alberto de Lima Nunes e Filomeno José da Silva, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costá,

DECRETO N.0 17.124

-DE

13

DE NOVEMBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe co.nfere o artigo 74. letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos 3 cargos da classe C da carreira de Servente
(Decreto.Jei n.0 145, de 1937), do Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda. va-gos em virtude da aposentadoria de José Francisco de Oliveira,
da promoção de Aiu José Caselgrandi Kurt dos Santos e Heráclito Barbosa
Lima, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam -se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

A.

DECRETO N.0 17.125-

DE

13

de Souza Costa.

DE NOVEMBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto~lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 9 cargos da classe C da carreira de Servente
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da nomeação para outro cargo, de Afonso Soares Pinto, da exoneração de Heitor
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Avena de· Castro, da aposeptadoria de Clementino Francisco Maia, da pro~
moção de Edmundo Gonçalves, Nicanor Santana, Abílio Rodrigues Madureira,
Antônio Nascimento Freire, Afonso Ferraz da Silva e Antônio Louro Sá, fi·
cando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

A. de Souza COsta.

DECRETO N.0 17.126-

DE

13 DE NOVEMBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, us2ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto~lei n. 0 3, 195, de 14 de abril de 1941, decreta:

Art. 1.° Ficam suprimidos 3 cargos da classe 3 da carreira de Patrão
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de João Câncio da Silva, Álvaro Caetano Dias e Manuel Raimundo
dos Santos, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56,0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.127- DE 13

DE

NOVEMBRO DE 1944

Suprime ca_rgo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art, 1.0 alínea n, do De~
ereto-lei n.O .3.195, de 14 de abril· de 1941, decreta:
Art, 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe 2 da carreira de Patrão do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da promoção de Raimundo Ribeiro dos Santo:!!, ficando sem aplicação a dotação cor..
respondente,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e· 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa-.
Col. c1e Leis -

Vol. VIII

F. 23
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DECRETO N. 0 17.128 -

DE

13

DE NOVEMBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art, 1.° Ficam suprimidos 2 cargos da classe B da carreira de Operário
de Artes Gráficas do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos
eni virtude .da aposentadod&. de José Batista da Silva. e da promoção de
Manuel José de Sousa Filho, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disPosições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de novembro da 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.~
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17. 129 -

DE

13 DE NOVEMBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do art: 1.0, alínea "n", do
Decreto-lei n.? 3 .195, de 14 de abril dee 1941, decreta:
'

Art. 1.° Ficam suprimidos 2 cargos da clas-se 3 da carreira de Mari~
nheiro do Quadro Supleme~tar do Ministério da Farernda, vagos em virtude
da aposentadoria de Arlindo Amaral e do falecimento de José ,de Sousa Galúcio, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro,

13 de novembro de 1944, 123.0

da Independência e

56.0 da República.
GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N.0 17.130 -

DE

13 DE NOVEMBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cOnfere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmcs do art. 1.0 , alíneà "n", do
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril dee 1941, decreta:
1.° Ficam suprimidos- 19 cargos da classe 2 da carreira de Marinheiro
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Caetano Carlos da Silva, Felipe Borges, Domingos Tunhe, Isidoro
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Maciel; Arnaldo Leite Pereira, Helena Justino Pessoa, Júlio Nonato, Alexandre Pedro de Alcântara, Hernão Rojas Cortez, Marcos Dorvalino ·Gon!falves, Francisco Gurgel, Paulo Venâncio do Nascimento, Ramon Marques,
Antônio Ferreira dos Santos·, Francisco Gonçalves de Oliveira, Joaquim Camargo Pereira, Lourival de Araújo, Otávio Seabra de- Melo e Darci Ribeiro,
ficando sem aplicação a dotaç~o correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 .de novembro de 1944, 123.0
56. 0 da República.

da Independência e

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,

DECRETO N. 0 17.131 -

DE

13

DE NOVEMBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra ''a", da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea "n", do
Decreto-lei n. 0 3.195, de ·14 de abril dee 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe 3 da carreira de Maquinista'
Marítimo do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da promoção de José Inácio da Costa, ficando sem aplicação a dotação
correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123. 0
56.0 da República ..

da Independência e

GETULIO VARGAS,

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.132 -

DE

13

DE

NOVEMBRO· DE 1944

Suprmie cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea "n", do
Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril dee 1941, decreta:

Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo da classe 3 da carreira de Foguista do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da apos·entadoria de João de Almeida Lima, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123. 0
56.0 da República.

da Independência e

GETULIO VARGAS ,

A. de Souza Costa.
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DECRETO N, 0 17.133 -

DE

EXECUTIVO

13 DE NOVEMBRO DE 1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da Repúbiica, usando da atribuição que lhe coníere o artigo 74, letra "a", da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea "n", do
Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril dee 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 2 cargos da classe 2 da carreira de Foguista
do Quadro Suplementar do II/Iinistério da Fazenda, vagos em virtude da promoção do Jos8 Lucas da Cesta e Raimundo Nonato Ferreira, ficando sem aplicação a dotação correspondente,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,
56.0 da República.

13 de novembro de 1944, 123.0

da Independência e

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17. 134 -

DE

13 DE NOVEMBRO DE 1944

Suprime cargos provisórios

O Presidente da República,. usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos 40 cargos da classe H da carreira de Contador
do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, vagos em virtude da promoção de Clarice Pereira, Leopoldo Neri de Andrade, Silvestre Moreira de
Araújo, Alvaro Ferreira de !IA:elo, AdoHo de Lima Costa, Gerusa Amaral de
Ataíde, Raul Fontes Cotia, Renato Leão, Luiz Alberto Rist, Luiz Gonzaga
Bevilaqua, Lais Coutinho Roxo, Hélio Graça Castanheira, Benjamim' Parada
Vieira, Manuel Leal Guimarães, Paulo Rocha, Hamilton Beltr'ão Pontes, Hernani Jota, Humberto Monteiro Teixeira Marinho, Amauri Barroso de Lima,
José Paulino Ferreira da Costa, Moacir Cavalcanti da Silva, Clodomir Gaspar
de Oliveira,- Gustavo de Almeida, Rosita de Areújo Rocha, Suzana de Oliveira
Carvalhal, José Ribamar Caldeira, Sírvia de Araújo liAacedo, Abdell::ader Katunda, Osvaldo Teixeira Marques, Berta Schultz Delduque, Petrina Bonfim
Alves, João Góis Cardoso, Raimundo Soares Focas, Gerardo Duarte Esponsel,
Joaquim de Figueiredo Bastos, Jorge MoUra da Rocha, Oscar Matias Becker,
Adriano Sampsio, Maria Elvira Campos e Ernani José dos Santos, aos cargos
vagos de chlsse imediatamente superior, em cujo provimento foi a dotação re~
sultante aplicada.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de 'Souza

Cost~.
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DECRETO N. 0 17.135

-~ DE

13

DE NOVEMBRO DE

1944

Sv.pri:me cargos provisórios
O Presidente da República, us~mdo da atribuição que lhe confere o al'"
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decre·
to-lei n. 0 3 .195, de 14 d~ abril de 1941, decreta:
Art, 1.° Ficam suprimidos 2 Cargos Ga classe I da carreira de Bibliotecário
do Quadro Permanente do II/Iinistério da FazenCa, vagos em virtude da promoção de Nilsa Teixeira Leite Lins Almeid2 e Paulina Waisman, aos cargos vagos
da classe imediatamente superior, em cujo provimento foi a dotação resultante
aplicada.
Art. 2.0

Revogam~se

as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.136- DE 13 DE NOVEMBRO DE 1944

Concede aumento geral de salário e institui o regime de salário-família na
Caixa Econômica Federal de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. r. o Os salários dos empregados da Caixa Econômica Federal de
São Paulo ficam elevados nos têrmos dêste Decreto.

Art, 2.0 O aumento é concedido sôbre os salários percebidos em
vembro de 1943, o na seguinte proporção:
Salário mensal
ç,s
Até
De
De
De
De

650 . .........................................
651 a 1.400
..............................
1.401 a 2.900
2.901 a 3.400
3.401 em diante ......................... • ..... .

no~

Aumento mensal
ç,$

!50
200
300
400
500

Parágrafo único. O aumento a que se refE1re êste artigo não é extensivo
ao pessoal que, por qualquer modo, tenha sido admitido ou comissionado pela
Caixa em data posterior a 30 de novembro de 1943.
Art. 3.0 Além do aumento fixado no artigo anterior fica instituído,
para os empregados da Caixa, o regime de salário-família que vigorar para
os servidores civís da União.
Art. 4.0 Os atuais cargos e funções da Caixa passam a constituir as
Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar anexas a êste Decreto e que
dêle são oarte integrante.
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A Tabela Numérica Ordinária compreende:

I · - funções isoladas de provimento em comissão;
II séries funcionais;
III funções gratificadas, tôdas de caráter permanente.
§ 2.0 A Tabela Numérica Suplementar compreende funções em comissão, séries funcionais, funções isoladas efetivas e funções gratificadas,
as quais tendem a desap.arecer,

Art. 5.0 As refer&ncias de salário das funções que integram as tabelas a que se refere o artigo anterior têm os valores constantes da escala
padrão de salários anexa, aprovada pelo Decreto n. 0 15.494, de 9 de maio
de 1944.
Art. 6.0 O número de funções preenchidas em cada série funcional
da Tabela Numérica Ordinária não poderá ser superior ao total previsto
como situação definitiva para a mesma série funcional.
Art, 7.0 As funções isoladas, de provimento efetivo e em comissão,
da Tabela Numérica Suplementar serão suprimidas à medida que vagarem,
não podendo ser novamente preenchidas, ainda que em caráter provisório.
Art. 8.0 Nas séries funcionais da Tabela Numérica Suplementar, as
funções serão preenchidas exclusivamente por promoção, suprimindo-se. à
medida que vagarem, as de menor salário em cada uma, as quais igualmente não poderão ser preenchidas, ainda que em caráter provisório.
Art. 9.0 As séries funcionais e funções- em comissão da Tabela Nu~
mérica Ordinária que não possuírem ocupante e que tiverem correspondentes
na Tabela Numérica Suplementar, só poderão ser preenchidas à médida
que forem sendo suprimidas as funções das séries funcionais dessa última
Tabela, na razão de um por um.

Art. 10. As gratificações adicionais por tempo de serviço, cujo pagamento é assegurado aos autais empregados, por fôrça do § 5.0 do art. 4.0
do Decreto-lei n. 0 6. 976, de 23 de outubro de 1944, são as constantes da
relação anexa ,

Art. 11. Aos autais empregados fica assegurado o pagamento da diferença entre o salário ·das funções que lhes corresponderem nas tabelas
ane:xas e o salário atual, majorado na forma do art. 2.0 ,
Parágrafo único. Salvo nos casoS de aumento geral do salátío, cessará o pagamento dessa diferença quando o empregado vier a perceber salário igual ou maior que o salário atual, majorado na forma do art. 2. 0 .
Art. 12. ftste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
exceto quanto ao aumento e ao regime de salário-família, que vigorarão a
partir de 1.0 de janeiro de 1944.
Art.

13.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independênc-ia e

56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A . de Souza Costa.

CAIXA ECONOMIGA FEDERAL DE SAO PAULO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

I)

Funções em comissão

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

Função

Vencimentos

Número
de
funções

I
Presidente

3

Diretores

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

.

I

C c$

1

Função

I

Vencimentos

I

C c$

5. 000,00

1

Presidente

5.000,00

3

Diretores

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

5.500,00
5.500,00

li)

Séries funcionais

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I
I

Função

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

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

-

-

-

Funções

Classe

Exce-

ou
pOO.rão

Vagos

2
3

I ..................

I

5

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

I
49
45
41

10

2
3
5
-I10
-

I

I
-

I

I

I
. .. . . . .. .. .. .. . ..

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

I

-

-

-

1
1
2
3
4
11

As funções desta série
funcional ,ó poderão
,e, preenchid2s à medi da que forem sendo
suprimid.s.•s
funções
de menor salário da
série funcional de Ad·
vogado da Tabela Numérica Suplementar.

"'

Artífice

I
I ..................

. .................
. . . . . . . . . . . . . .. . . .
..................
o •••••••••••••••••

I

Observações

dentes

Advogado

C•$

-

I

Número
Vencimentos
de
funções

14
13•
12
11
10

-

-

I-

1
1
2
3
4

--11

As funções desta série
funcione:} só poderão
preenchidas à medi da que forem sendo
snprimid.s.os as funcões
de mcinor salário ·- da'
séries funcionais de Tipografia1 Ele"tricidade,

,.,

I

II

Marcenaria e
dor,

I
I .. .. .. .. .. .. ... .. I
I

-

-

-

-

-

I

1
1
3
5

Ascensorista
II ..................

12
10

I . .................
I ..................
I

-

I
I

I

1

1
3
--- - - -

8

-

I

5

I

I

I
Avaliador

. .. .. .

Ajudante
Avaliador Ajudante,
ex-empregado de

Avaliador

casá de penhor ...
11

el
.................. I
. . ... .. .. .... . .. ..

4
5

I

'
1. 100,00

15

I

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

6

-

-

. . . . . . . . . .. ... . ..
. . . . . . . . . . . . .. . . .
I .................

-

-

2
2
3

-

I . .................

I

-

25

-

poderão

dida· que forem sendo ~
suprimids·s as funções ?J.j
isoladas
efetivas
de t:::'
Ascensorista· da Tabela o
'd

-

3

""'
""'
"'ê
j

1

I -=-I-:;I

Contador

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

s6

ser preenchidas à me-

6

I

I

I

II

38
29

As funções desta série
funcional

ê

lVJ.ercadorias

1. 650,00
1.320,00

da Tabela

Numérica Suplementar.

I
Avaliador de Jóias

I

t&das

Numérica Suplementar.

.

.................
I . . .. ... . . .. ... .. .

4
2
5

~epar~

ção e a função isolada
efetiva · de
Encana~

45
41
35

-

-

2
2
3

As funções desta série
funcional só poderão ~
ser preenchidas à me· ,.....

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PRDPOSTA
-

Número
de
funções

Função

Vencimentos

Cr$

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

-

Número
de
funções

-

-

4

I

I
I

7

Classe
ou
p.sx:lrão

Funções

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

29
25

18

I
-

-

-

I
. .. .. .. .. ........
. . . . . . . . . . . . .. . . .
.................
. . . . . . . . . . . . . .. . .
.................

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

Vagos

I

4 I di da que forem sendo
supriinidz.•s as funções
7
--- --- de menor salário da
série funcional de con18
-

I

-

1
1
1
1
1

-

I

I

I

En~enheira

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

54
49
45
41
35

-

Escriturário

32
65
100
197

Observaçr.íes

dentes

tabilidade da Ta h ela
Numérica Suplementar.

5

-

Exce-

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

I

21
17
14

-

1
1
1
1
1

As funções desta série
funcional só poderão
ser preenchidas à me·
di da que forem sendo
suprimids.<s as funções
de menor salário da
série funcional de engenharia da T.N.S.

32
65
100

As funções desta série
funcional só poderão
ser preenchidas à medi da que forem sendo
suprimid.ss as ft.mções

--- --5
-

-

-

--- --197

-

I
-

-

I

.................
. . .. . .. .. .. ... . .
I ..................
.. .. . .. . . . . .... ..

-

I

-

-

II
-

-

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

I
I

I .. .. ... .. . .. .. . ...
Guarda

2
2
3
5

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

-

6
12
18
26
34

-

..................
..................
..................
r
II ..................
..................

I

I
I

45
41
35
29
25

-

-

6
13
22
31

72
11

--- ---

I .. .. . .Servente
. . . .. .. . . . . .

.................. I
..................

I ..................

'

-

10
9
8
7

6
12
18
26
34

-

I

.

···'' '

~As funções desta série

funcional só poderão
ee' preenchidas à medi da que forem sendo
suprimida·s a e funções
- - - - - - de menor saláHo da
96 série funcional de Administração da Tabela
Numérica Suplementar.

-

I

I

I

2
As funções desta série
2 funcional só poderão
3 ee' preenchidas à me5 didR que forem sendo
suprimids.•s as· funções
12 isoladas
efetivas
de
Guarda da Tabela Nu-

Oficial Administrativo

I
-

-

-

mé_rir:a Suplementar.

96

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

I

de menor salário da
série funcional da Administração da Tabela
Numérica• Suplementar.

I

-

I

I
-

12
9
7
6

12

I

I

I

-

.

-

-

I

I

6
As íunçõe.s desta série
13 funciànal só poderão
22 ee' preenchidas à me31 dida que forem sendo

--- - - - suprimidê!s
-

a e funções
menor sal5rio da
série funcional d• Por-

72 de

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

.

Vencimentos

Função

Número
de
funções

2
2

I

Telefonista

-

-

I

.......I

440,00

2

2

I
I

-

2

-

4
6
8

-

-

-

10

. . 12

I

Telefonista

I
. . . . . .I

p~rão

dentes

Tesoureiro

. .. . . . . . . . . . . . . . . .
..................
..................
. . . . . . . . . . . . . .. . . .
I ..................
I ..................

I

Vagos

Observações

plementar

I

I-=-

10

53
4·9

45

41
35
29

I

II

taria · e as isoladas da
Zelador e Vigilante de
Lavatório,
tôdas da
Tabela Numérica Su-

L
I

I
I

Exce-

I

42

-

Classe
ou

I
I

I

I

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

-

Funções

I

I
I

I
I

-

-

II
I

2
4

As funções desta série
funcional só poderão

6
8

se c preenchidas à me·
di.da que forem sendo
suprimids•s as funçÕe3
de menor salário da
série funcional de Tesouraria e as funções
em comissão de Fiel
Ajudante e Encarregado dos Cofres de Aluguel, tSdas da Tabela

10

12
- - - --42
-

Numérica Suplementar.

lll)

Funções gratificadas

SITUAÇÃO ATUAL

Número \
de
1
funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

Gratificação
anual

Função

Número
de
funções

11

I
1

1

1
1

1

1
1

1
2
2

~

Função

Assistente técnico do Chefe!'
do Departamento de Contabilidade e Estatística .....
Auxiliar do Gabinete da Presidência ............... .
Chefe do Expediente da Secretaria do Conselho Administrativo ....... , ...... .
Chefe do Expediente da Carteira de Hipotecas ... , ...
Chefe do Expediente da Car- .
teira de Consignações .. ,
Chefe do Expediente da Carteira de Pe:rihores de Jóias\
e ObjetoS ..... , .. , , , .. ,
Auxiliar do Expediente da
Carreira de Depósitos .....
Encarregado da Contabilidade das Agências, fora da Ca
pital .................. .
Encarregado da tesouraria das
Agências, fora da Capital ..

·1

1
1
4.800,00

4. 800,00
4.800,00
4.800,00

4.800,00

4. 800,00
4. 800,00

Chefe

do

Departamento dei

!IAs!;::~;:stic~i~; 'd~ Ch~f~· d~~
1A~l!~~1 ~o..~~~~~~t~.

~.a. ~r~~

Chefe do Expdient.e da Secretaria do Conselho Administrativo .............. .
1
Chefe do E:;,.'P€diente da Cartei:ra de Hipotecas , . , . , . ,
1
Chefe do EJ..'}Jediente da Carteira de Consignações ....
1
Chefe do E:h'l)ediente da Carteira de Penhores de Jóias e
I Objetes ................ .
1 Au;dliar do Chefe do Departamento de Depósitos, .... ,
10 Encarregado da Contabilidadade das AgênciaS, fora dai
capital .. , ............. ,I
10 !Auxiliar da Tesomaria dasj
I Agências, fora da Capital. .
1

4.800,00

,-~1
Departamento de Contabi!idade e Estatística ..... .

6.000,00

Gratificação
anual

12.000,00
6.000,00
4. 800,00
4. 800,00

4.800.00
4.800,00
4.800,00

4.800,00
4.800,00
4.800,00

Observações

------~--------Sl_T_U_A_Ç_Ã_o

P,R_O_P_O_ST-A----~-------------------

__A_T_U_AL
__· ____r----------lfl-------o----------------S-IT_U_A--ÇA_-_o__

Número
de

Gratificação
anual

Função

funções

3
1
1

7

25
3
1
1

1
1
1

1

Auxiliar de Gabinete dos Diretores ...... , .... , ..... .
Auxiliar do Chefe do Departamento da Gerência
Auxiliar do Chefe do Departamento de Contabilidade e
Estatística , ... , ........ .
Encarregado de Setor ..... .
Conferente de firma ...... .
Chefe de Seção do Contencioso ..• , •... , •... , •..••
Chefe do Expediente da Carteira de Cauções de Títulos
Chefe do Expediente da Carteira de Casa Própria . , ..
]Chefe do E:::..:pediente da CartBira de Penhor Industrial

funções

4.200,00

1
4. 200,00
1

4.200,00
4.200,00
4.200,00

Gratificação
anual

7

25
3

!Auxiliar de Gabinete dos Diretores ................•.
Auxiliar do Chefe do Departamento da Gerência .....
AUY.i!iar do Chefe do Departamento de Contabilidade e
Estntística . , ........... .
Encarregado de Setor ..... .
Conferente de firma ...... .
\Chefe de Seção ........•.•.

Observações

4.200,00
4. 200,00

1

3. 600,00
1

3. 600,00

1
3. 600,00

3. 600,00
3.000,00

1

Ju-

1
1

Chefe do Expediente da Carteira de Cauções de Títulos
Chefe do Expediente da Carteira de Casa Própria , ...
Chefe do Expediente da Carteira de Penhor Industrial
Assistente dos Serviços Jurídicos , , .... , .. , ........ .
Secretário dos Serviços Jurídicos
...... , ....... .
Chefe da Portaria da Matriz

"'
"g
""'
,.,
o

4.200,00
4.200,00
4.200,00
3.600,00

3.600,00

]C~~1~c~a .P~~i~ri~. d~. M~t;i;!

1

Serviços

Função

I

3.600,00

dos

de

3

1As~~~~e5nt~. -~~s.. ~~~~i~~~.~~~-Secretário

Número

'"
"c

o
3.600,00
3. 600,00
3.600,00
3. 600,00
3. 600,00
3.000,00

~

o

'l'ABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
1)

FUNÇÕES ISOLADAS EM COMISSÃO

SITUAçÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

N6mero

de
funções

}

Função

i

Gratifi-

Número

cação
anual

de
funções

1
7

~epartamento

8

9
3
1
1

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

4.000,00

1

. .. .. .
1.o Escriturário ............
2." Escriturário ...........
3.0 Escriturário . . . . . . . .. . . .
Fiel Ajudante . . .. . . . .. . . . .

1.930,00
1.650,00
1.490,00
1.320,00
1.320,00

1
7
9
3

Encarregado dos Cofres de
Aluguel .................
Auxiliar do Cadastro Ban-

1.210,00

1

1.100,00

1

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

1.020,00

1

... . . .. .. . .

990,00

13

770,00
700,00
590,00
580,00

1
1
2
1

IG~:;~~ão, ·d·o· D~~6~i~~ .d~ .Ob~

1

)

jetos

4.0 Escriturário

13

Chefe da Turma de Limpesa
Porteiro de Agência
..

1
1
2
1

. .. ...
Contínuo .................
Ascensorista ...............

.

I

I

Função

I

da

Tesoureiro da Agência

I

I
Cr$

Chefe do
Gerência

1

I
I

Cr$

Chefe do Departamento da
Gerência
Tesoureiro da Agência
1.0 Escriturário
2.o Escriturário
3.0 Escriturário
Fiel Ajudante

8

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

4.500,00
2.230,00
1. 950,00
1. 790,00
1.520,00
1.520,00

..

1.410,00

~E~~::~~d~ ~-o~ .. ~o-f~~~.~~
!Auxiliar do Cadastro BanI cá rio ...................
Guardião do Depósito de Ob·
jetos ...................
4.0 Escriturário ............
Chefe da Turma de Limpesa
Porteiro de Agência

........

~Contínuo

, .......... , .... , .
Ascensorista ..............

I

Gratificação
anual

.

·1

1.300,00
1. 220,00

1.190,00
970.00
900,00
740,00
730,00

Observações

2) FUNÇÕES EFETIVAS

a) SÚies funcionais
SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Número ~
de
funções I

Gratificação
anual

F1.mção

, SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

.

I
I

i
I

1
1

3
14
22
37
37
3

40
45
8
2

3
1

5
7

l

\

Chefe do Departamento da
Gerência .... , ... , , . , . , ..
Chefe ~ ~o Departamento de
Depos1tos . , . , , ... , .... , .

4. 000,00

1

Chefe de Agência . , . , , ... .
Chefe de Seção .. , .. , .... .
Chefe de Turma , . , . , .... , .
1.0 .Escriturário ..........•.
Escriturário .. , ...... , ,

3.000,00
2.500,00
1. 820,00
1.650,00
1.490,00

IIdentificadores

1.490,00
1.320,00
990,00
880,00
800,00
780,00

Ito

·1}

. , . , , ... , .. , \
3.0 Escriturário .. , ...... , .. \
0
4. Escriturário . , , , .... , ..
Estagiário ........... , .... .
Esta~~r~o •........... , ... .
Estagmno .... , ........... .
Ex-empregado de casa de penhor ..... , , ...... , .... .
Estagiário
Estagiário
Rsta~iário I • • • • • ~ • • I • • • • •

·1

................
·I

no,oo

Administração

Observações

I
"

14
22
37

Chefe do Departamento de
Depósitos . , ... , ...... , ..
Chefe de Agência , .... , ...
Chefe de Seção ........ , . , .
Chefe de Turma . , .... , .. .
1.o Escriturário ........... .

o
4. 500,00 Para efeito de promo·
moção a 4.0 escritu- (;::l
4.500,00
rário, os estagiários ?;]
3.400,00 constituem uma só
2.800,00 classe.
2.120,00
1.950,00

40

2. 0 Escriturário

1. 790,00

40
45
8
2
3

3.0 Escriturário ........... .
4.0 Escriturário ...... , .... .
Estagiário ................ .
Estagiário ............... , .
Estagiário •....... , ....... .

1.520,00
1.190,00
1. 080.00
1.000,00

1
5
7

Estagiário
Estagiário
Estagiário

1

E&ta!Siário

1

770,00
750,00
730,00

Gratificação
anual

Função

3

"/Ch~~:ên~~ ~-e~~~~~~~~~~.~~~

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

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

;g

980,00

970,00
950,00
930,00
910,00

1
1
1
1
1
1

50
3
4

Estagiário ................ I
Estagiário ............... .
Ex-empregado de casa de penhor •...... , ... , ...... .
Estagiário ....... , , ...... .
Estagiário ......... , . , ... .
Estagiário , .............. .
Estagiário ............... .
Estagiário ............... .
Ex-empregado de casa de penhor .................. .

700,0D
660,00 }
660,00
650,00
630,00
620,00
600,00

2

15

2
2

900,00

2

Estagiário

860,00

1
1
1

800,00
780.00
770,00
750.00
720.00
700.00

570,00

50
3

550,00

4

Estagiário

293

Contabilidade

I
dei

Chefe do Departamento
Contabilidade e Estatística
Contador - Chefe de Seção.
Contador auxiliar .. , ...... ,

1
4.000,00
2. 500.00
1.820,00

2

15

Chefe do Departamento de
Contabilidude e Estatística
Contador - Chefe de Seção.
Contador .... , ........... ,
/

I
dei

Chefe do Departamento
Engenharia e Avaliação ..
Engenheiro ...... , ....... .
Ajudante técnico ......... ,

1

4. 00 1),00

2

2 .20fi,OO

2

Engenharia
/
Chefe do Departam~nto dei
Engenharia e A valiaçi'.io .. 1
Engenheiro , ............. .
Ajudante técnico , ........ .

1. 650,00

5
5

4.500,0(1
2. 800,00
2.12COO

18

18

1

I Estagiário
Estagiário
Estagiário
Estagiário
Estagiário
Esta-giário

293

1

1

I

O acesso dos ajudantes
técnicos fica condi2. 500.00
cionado à apresenta1. 950,00
çãO de diploma de
engenheiro qu~ os habilite a exercer a profissão no País.

4 ~. 500,00

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

~úmero

Função

de
funções

I

I

I
I

Gratific.tção
anual

I

Número
de
funções

r
I

Função

I

I

4
!O

--

IAdvogado ...............
Advogado Adjunto ........ .I,
1

14

--

I
1
1
3
20
13

--

I

?

3.300.00
2. 200,00

·1

1
1
I

1

-4

--

I

Tesourada
Chefe do Departamento i e
Valores
Tesoureiro-Matriz .........
Tewureiw-Auxiliar .......
Fiel .....•............•.
Fiel Ajudante ...... , . . . . . . ·
I

1

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

1
3
20
13

·1

--

I

Encadernador .............
Impressor . ... . . . . . . . . . . . . . I
1.' Ajudante de Impressor
) 2.0 Ajudante de Impressor ..

"I

I

I

I

1.320.00
770.00
500.00
330,00

4

--

2. 230.00
1. 950,00
1. 520,00

I

Tipografia
I
Impressor Chefe . . . . . . . . . . . I
Impressor de 1." . . . . . . . . . . J
Impressor de 2." . . . . . . . . . . 1
Impressor de 3.•

1
1
1
1

--

4. 500.00
3.400,00

I

38

--

1

3. 700,00
2 .SOO,JO

I
I

--

38

--

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

14

4. 000,00
3. 000.00
1. 930,00
1. 650,00
1.320,00

Observações

Advocacia

Advogado Adjunto

!O

--

I'
I
de\

Chefe do Departamento
Valores .................
Tesoure!ro Ma.._tri~ ......... 1.
Te,oureno-Agenc,ac ......
Fiel .. , . , ....... , . , .. , ...
I Fiel Ajudante .............

Adv~gado

4

Gratifi:-açã->
anual

I .
I

. ......... '
I

I

--------1. 520.00
970.00
650 00
480.00

1

Eletricista ............... .
Ajudante de Eletricista ... .

1

I

1.190,00
1.110,00

2

2

1

Eletricidade
]
Eletricista ............... .
Eletricista Ajudante .. , .... ,

1
1

990,00
910,00

-----+-------~-------r------1------------

I

]Marceneiro ....... , ... , . , ,

1

770,00
720,00

Guarda ,de Depósito ..... , .

2

1
1

Marcenaria
.............. .
Marceneiro Ajudante . , .... .

1 Marceneiro

970.00
920,00

2

Portaria_
1
1
3

Porteiro-Matriz
Auxiliar da Portaria . , . , .. .
Porteiro-Agências ... , , .... .

14
50

Contínuo ... , , ..... , ..... .

1. 710,00
770.00
700.00 ..
. 590,00
500.00

Servente , ................

1
1

Porteiro-Matriz . , , , , ..... .
Auxiliar da Portaria ...... ,

2.010.00

3
14
50

Porteiro-Agências .. , . , .... .
Contínuo ........... , .... .
Servente ..

900.00
740.0
650,00

970,00

1

69

69

I

Reparação de máquinas
1

Conservador de máquinas de
escritório ....... ·....... .

1

1.100,00

Ajudante de conservador de

1

610,00

máquinas de escritório . , .
2

I

i

1.300.00

máquinas de escdtódo ...

760,00

I

2

I

Consertadór de máquinas de
escritório .............. .
Ajudante de consertador de

I

funçÕes isoladas eietlvas

b)

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

>

Número
de
funções

li

I Número
li
de

Gratifi·
cação
anual

Função

funções

I

I

\

Função

I

li

I

'

c,$

C'$
1
1
1
1
1
5
5
7
2

Consultor Jurídico .........
Perito identificador
Zelador
Chefe da Turma de Limpeza.
Encanador
Ascensorista
Guarda ...................
Guarda
Vigilante de lavatório

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

4. 000.00
1. 930.00
1.380.00
770.00
770.00
580,80

1
1
1
1
1
5
5
7
2

550,00
500.00

330,00

Gratificação
anual

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

Consultor Jurídico .
Perito identificador .
Zelador
Feitor da Turma de Limpeza
Enca-nador . . .
.
.
Ascensorista .
Guarda
Guarda
Vigilante de lavatório

4.500.00
2. 230.00
1.580.00
970.00
970.00
730.00
700.00

......I

650,00
480,00

I
3)

FUNÇÕES

GRATIFICADAS

Gratificação j

Contínuo e servente com função de dactilosco:Pista ...

---·-1o~~~=S=e='=v~e=nte

·1

auxiliar da

Portari~

anual

Gratificação
anual

~

3. 000.00]

6

1. 800,001,

1

Identificador .......... , .•.
Auxiliar da Portaria

3.000,00
1. 800,00

Observaç~es

373

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ESCALA-PADRÃO DE SALÁRIOS

Salário
Referência

mensal

Cr$
100,00
150,00

1

2

200,00

3
4

6

250,00
300,00
350,00

7

40C,O.O

8

450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1. 000,00
1.050,00
1.100,00
1.150,00
1. 200,00
1. 250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
1. 500,00
1.550,00
1.600,00
1. 650,00
1. 700,00
1. 750,00
1. 800,00
1.850,00
1. 900,00
1. 950,09,
2' 000,00
2.100,00

5

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
56
47

2. 200,00

.... \ ..

2. 300,00
2. 400,00
2. 500,00
2. 600,00
2. 700,00
2. 800,00
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48
49
50
51
52
53
54

2. 900,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3. 300,00
3.400,00
3. 500,00

DECRETO N. 0 17.137 -

DE 13 DE NOVEMBRO DE 1944

Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do
Hospital Militar de Curitiba, do Ministério da Guerra
O Presid€nte da República, usando da at:tibuição que lhe confere o artigo 74, letra "a", da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Hospital Militar de Curitiba da Diretoria de Saúde do Exército,
do Ministério da Guerra, uma função de porteiro, referência IX.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Dec·reto, na importância de Cr$ 7. 800,00 (sete mil e oitocentos cruzeiros) anuais, co:rrerá à
conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal Exlranumeré·río, Subconsignação OS - Novas admissões etc., Anexo 17 - Ministério da Guerra,
do Orçamento Geral da J.1.epública para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entra-rá em vigor na data de sua publicação .

.!
Rio de Janeiro,
5P. 0 da República.

13

de

novembro de

1944,,. 123.0 da Independência e
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N.0 17.138- DE 13 DE NOVEMBRO DE 1944

Declara ·de utilidade pública a desapropriação de imóveis, na Lagoa Santa,
Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cOnfere o artigo 74, letra "a", da Constituição e de ac;:ôrdo com o art. 6.0 , combinado com
o art. 5.0 , letras "a" e "b", do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art, 1.0 São declarados àe utilidade pública, para desapropriação, os terrenos, inclusive benfeitorias, situados em Lagoa Santa, Estado de Minas
Gerais, com uma área total de 603.250 m2, pertencentes a Frederico Dolabela
Portela, Carlos Bicalho Goulart, Lázaro Resende Lara e outros, ou a s-eus sucessores, conforme consta do processo protocolado sob o n.O 2. 982-44, no Ministério da Aeronáutica, no qual se encontra a planta respectiva.
Art. _.2. 0 De~tinam-se ~sses imóveis a instalações militares.
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Art. 3.0 As desapropriações em aprêço serão efetivadas na forma do
tigo 10 do Decreto-lei 11.0 3.365, de '21 de junho de 1941.
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Art. 4.0 As despesas correspondentes correrão à conta do Decreto-lei nú
mero 6.957-A, de 17 de outubro de 1944.
Art. 5. 0 Revogam-se as dis-posições em contrário.
Rio de Janeiro,
56.0 da República,

13

de

novembro de

1944, 123. 0 da Independência e
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N.0 17.139 -

DE

13 DE NOVEMBRO DE 1944

Aprova nova denomÍnação adotada pela Rádio Transmissora Brasileira S. A.
O Presidente da República, usando , da atribuição que lhe confElre o
art. 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o que consta do processo
n. 0 23. 836-44, do Departamento de Administração do Ministério da Viação
e Obras Públicas, decreta:

Artigo único. Fica' aprovada a nova denominação de "Rádio Globo S. A,'',
adotada ém assembléia geral extmordinária realizada em 12 de setembro
de 1944, pela "Rádio Transmissora Brasileira S. A.", concessionária do serviço de radiodifusão a que se refere o De~reto n, 0 1.304, de 28 de dezembro
de 1936.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 dR Independência e
56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Victor Tamm.

DECRETO N. 0 17.140 -

DE 13 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza a Companhia Paulista de Energia Elétrica a ampliar as instalações
da sua usina hidroelétrica de Socorro, no rio do Peixe, município de
Socorro, no Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o·
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 2.0 do Decreto-lei
n. 0 2. 059, de 5 de março de 1940, decreta:
Art. 1.0 A Companhia Paulista de Energia Elétrica, com sede na Capital
do Estado de São Paulo, concessionária do serviço de eletricidade no munidpio de Socorro, no mesmo Estado, fica autorizada a wnpliar as . espectiv~s
. instalações hidroelétricas, mediante a montagem de um grupo composto de
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uma turbina de cêrcs- de 150 HP e de dois geradores de 67 kVA, além de
tubulação e aparelhamento ocessório.
Art. 2. 0 Sob pena de caducidade da presente autorização a interessS~da
obriga-se a:
I. Registrá-I~ na Divisão de Água9, do Depa"rtamentó Nacional da Pn;dução Mineral, elo Ministério da Agricultura, dentro de trinta (30) dias a
partir da sua publica-ção;
li. Iniciar e concluir a instalação nos prazos que forem determinados
pelo !IAinistro da Agricultura, depois da aprovação dos respectivos estudos,
projetos e orça-mentos.
Art. 3.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da Repúblicz...
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0 17.141 -

DE 13 DE NOVEMBRO DE 1944

Aprova normas protocolares e lista de precedência
O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e
considerando o que lhe expôs a Comissão nomeada pelo Decreto de 8 de
julho de 1943 para elaborar as normas de precedência nas solenidades de que
participem autoridades civís e militares;
considerando, ainda, ~ necessidade d~ codificação de normas protocolares
a serem observadas nas solenidades oficiais na Capital da República, nos Estados e nos Territórios Federais;
considerando, fim:.•lmente, ser de tôda a conveniência a publicação de uma
lista de precedência oficial, decreta:
Art. 1.°

Ficam aprovadas as normas protocolares e a lista de precedên-

cia anexas ao presente decreto e a serem observa-das nas solenidades oficiais

realizadas na Capital da República, nos Estadcs e Territórios da União.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1944, 123.0 da Independência- e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Ale:wndre Marcondes Filho.
Henrique A. Guilhem.

Eurico G. Dutra.
P. Leão Veloso.

A. de Souza Costa.
Victor Tamm.
Apolonio Salles.
Gustavo Capa nema.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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NORMAS PROTOCOLARES
Art. 1.0 O Presidente da República presidirá sempre a cerimônia a que
companicer(
Parágrafo umco. Os antigos Chefes de Estado passarão logo após o Presidente da República.
Art. 2.0 Os Ministros de Estado presidirão as solenidades promcvidas
pelos respectivos Ministérios.
Art. 3.0 A precedência entre os Ministros de Estado obedecerá a seguinte
ordem: Justiça e Negócios Interiores: Marinha; Guerra: Relações Exteriores;
Fazenda: Viação e Obn:.'S Públicas; Agricultura; Educação e Saúde; Trabalho,
Indústria e Comércio; Aeronáutica.
Parágrafo único. Os antigos Ministros de Estado passarão logo após os
Ivlinistros em exerdcio.
Art. 4.0 Nos Estados o Chefe· do Executivo presidirá as solenidades a
que comparecer. salvo oo de caráter exclusivamente militar, nas quais será observado o respectivo cerimonial.
Parágrafo único. Qq.ando para as cerimônias militares fôr convidado o
Chefe do Executivo Estadual, ser-lhe-á dado o lugar de honra.
Art. 5.0 No Distrito Federal, o Prefeito presidirá aos solenidades municipais.
Art. 6.0 Nas cerimônias de caráter militar a precedência será regulada
de acôrdo com o Estatuto dos Militares.
Art. 7.0 Quando um militar exercer função administrativa civil e comParecer fa-rdado a qualquer cerimônia. será observada a precedência de paténte
prevista. no art. 101, do Estatuto dos Milits.'tes.
Art. 8.0
seguinte:
1.0
2.0
3.0

Em igualdade de categoria, a preced8ncia será regulada do modo

os estrangeiros;
as autoridades e funcionários da União;
as f:mtoridades e funcionários estaduais e municipais.

Art. 9.0 Os inativos passarão logo depois dos funcionários ativos de igual
categoria.
Parágrafo umco. Quando especialmente convidadas, as personalidade'3,
que efetivamente exerceram z.ltas funções na administração pública, passam
logo depois das que atualmente as exercem,
Art. 10. Para efeito de precedência, os cargos de caráter transitório serão
equiparados àqueles cujas funções mais se lhes assemelharem.
Art. 11. Os Cardea<is da Igreja Católica, como sucessores eventuais do
Papa, terão situação correspondentes a dos- Príncipes Herdeiros.
Art. 12
Os prelados da Igreja Católica, em virtude dê sua alta jerarquia.
terão a situaçãO marcad& de acôrdo com a tradição brasileira.
Art. 13. Para efeito da colocação de personalidades nacionais e estrangeiras, sem fUnção oficial, deve ser levada em consideração a sua- situação soCial.
Art. '14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro de Estado em
cujo Ministério se realizar a cerimônia.
Parágrafo único. O Chefe do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores prestará esclarecimentos e informE.·ções acêrca das normas protocolares
a serem observadas nas festas e solenidades nos demais :rviinistérios, quando
ê!;tes o pedirem.
Art. 15. Em jantares e almoços, ~enhum convidado poderá fazer-se re-presentar.
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Quando o Presidente da República fôr representOOo em solew

nidade pelo Chefe do Gabinete Militar ou pelo Chefe do Gabinete Civil, o
lugar que compete ao representante é à direita da autoridade que preside à
cerimônia. Quando o representante tiver pôsto ou categoria diferente ds: de
IV1ir~istro de Estado, competir-lhe-á um lugar de destaque, porém abaixo do dos
Ministros de Estado e dos Chefes do Executivo do Distrito Federal ou dos
Estados da União.

Art. 17. Por ocasião dos desfiles civis ou militares, o Presidente da
República terá ao seu la-do os Ministros de Estado a que pertencerem as corporações que desfilam, ficando, alternativamente, à sua direita o Ministro que
o deve iuformar no momento.
§ 1.0 O oficial mais gr2.duadu do Gabinete Militar se conservará sempre

próximo do Presidente da República-.
§ 2.0 As cerimônias ao ar livre obedecem ao acima estabelecido, no que
lhe fôr aplicável.
§ 3. 0 A el:ecução do Hino Nacional só terá início depois que o Presidênte
da República houve1 ocupado o lugsr que lhe estiver reservado, salvo nas cedmônias em que ~ matéria esteja sujeita a reguiamentos especiais.
Art. 18. A presença do Chefe da Nação, no Palácio da Presid&ncia ou
em qualquer estabelecimento civil ou militar, será sempre assinalada pelo pavilhão presidencial hasteado no mastro principal.
ORDEM DE PRECEDÊNCIA NAS CERIMÔNIAS OFICIAIS
A precedência e a• colocação das autoridades civís e militares nas soleni1-ades e atos oficiais, salvo casos especiais, obedecerão à seguinte ordem:

a)

~

Nas cerimônias de caráter não diplomático: .

Presidente da República.
Presidente da Câmara dos Deputados.
3
Presidente do Conselho Federa•!.
4
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
5
Presidente do Conselho da Economia Nacional.
6
Ministro da Justiça e Negócios Interiores.
7
Ministros de Estado.
8
Chefes dos Gabinetes Militar e- Civil da Presidência da República.
9
Marechais, Almirantes .e Marechais do Ar, Chefes dos Estados
Maiores do Exército, Armada e Aeronáutica. Secretário Geral do Ministério
das Relações Exteriores. Prefeito do Distrito Federal. Governadores dos Estados da União e dos Territórios Federais. Presidente do Supremo Tribunal
Militar. Presidente do Tribunal de Segurançs- Nacional. Deputados e Canse~
lheiros Federais. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Procurador Geral
da República. Ministros do Supremo Tribunal Militar. Membros do Conselho
da Economia Nacional.
10 - Embaixadores da Repúblics-. Generais de Divisão, Vice-Almirantes
e Majores Brigadeiros do Ar. Secretário Geral do Ministério da Guerra. Personalidéldes inscritas no "Livro do Mérito". Presidente do Tribunal· de Contas. Presidente do Tribunal de Apelação do Distrito Federal. Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários da República. Generais de Brigada,
Contra-Almirantes e Brig:;-deiros do Ar, Chefe de Polícia do Distr.ito Federal.
Presidente do Departamento Administr2tivo do Serviço Público. Ministros do
Tribunal de Contas. Consultor Geral da República. Desembargadores do
'rribunal de Apelação e Procurador Geral do Distrito Federal. _Ministros do
Tribunal de Segurança Nacional.
1
2
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11 - Capitães de Mar e Guerra. Coronéis do Exército e da Aeronáutica.
Sub-Chefe do Gabinete Militar Q.a Presidência da República, quando su~ patente fôr inferior à de Coronel ou Capitão de Mar e Guerra. Secretários Gerais
e Diretores Gerais dos Ministérios não mencionados nas- chaves superiores.
Reitor da Universidade do Brasil. Consultores jurídicos dos Ministérios. Diretor Geral do Depa•rtamento de Imprensa e Propaganda.

12 - Primeiros Secretários do Corpo diplomático da Repúblic.3. Capitães
de Fragata e Tenentes-Coronéis dn Exército e da Aeronáutica. Diretores e
Professores de Estabelecimentos de Ensino Superior. Juízes de Direito da Capital da República. Segundos Secretários do Corpo Diplomático da República.
Capitães de Corvets-. Majores do Exército e da Aeronáutica. Ajudantes de
ordens e Oficiais de Gabinete do Presidente da República. Oficiais subalternos
d:e Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Cônsules de Terceira Classe do
Ministério das Relações Exteriores.

b) -

['las cerimônias de caráter diplomático:

1
Presidente da República.
2
Presidente da Câmara dos Deputados.
3
Embaixadores estra!)-geiros.
4
Presidente do Conselho Federal.
5
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
6
Presidente do Conselho da Economia Nacional.
7
Ministro das .Relações Exteriores.
8
Ministros de Estado.
9
Envia•dos Extraordinários e Ministws Plenipotenciários estrangeiros.
10
Chefes dqs Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República.
11
Marechais, Almirantes e Marechais do Ar, Chefes dos Estados
Maiores do Exército. Armada e Aeronáutica. Secretário Geral do Ministério
das Relações Exteriores. Prefeito do Distrito Federa•!. Governadores dos Estados da União e dos Territórios Federais. Presidente do Supremo Tribunal
Militar, Presidente do Tribunal de Segurança Nacional., Deputados e Conselheiros Federais. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Procurador Geral
dê República·. Ministros do Supremo Tribunal Militar. Membros do Conselho
d.9 Economia Nacional.
12 - Encarregados de Negócios estrangeiros, Embaixadores da República.
Generais de Divisão, 'Vice-Almirantes e Majores Brigadeiros do Ar. Secretário
Geral do Ministério da Guerra. Personaolidade's inscritas no "Livro do Mérito".
Presidente do Tribunal de Contas. Presid~nte do Tribunal de Apelação do
Distrito Federal. Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários da
República. Ministros Conselheiros de Embaixada ou Legação estrangeiros.
Adidos militares estr2mgeiros. quando oficiais generais. Generais de Brigada,
Contra-Almirantes e Brigadeiros do Ar. Chefe de Polícia do Distrito Federal.
Presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público. Ministros do
Tribu:hal de Contas. Consultor Geral da República. Desembargadores do Tribunal .de Apelação. Procurador Gerz•l do Distrito Federal. Ministros do Tribunal de Segurança Naciorial.
13 - Adidos militares estrangeiros, quando as suas patentes forem de Coronel ou Capitão de Mar e Guerra. Coronéis do Exército. Capitães de Mar e
Guerm. CorOnéis da Aeronáutica. Sub-Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, quando a sua pat-ente fôr inferior à de Coronel ou Capitão de Ma\' e Guerra. Secretários Gerais dos Ministérios não mencionados
nas chaves superiores. Reitor da Universidade do Brasil. Consultores Jurídicos
dos 'Ministérios. Diretor Geral do Departffinento de Imprensa e Propaganda.
Conselheiros Comerciais estrangeiros, Primeiros e Segundos Secretários de Embaixada ou Legação estrangeiros.
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14 Adidos militares estrangeiros, quando as suas patentes forem de
Tenente-Coronel ou Capitão de Fragata. Primeiros, Secretários do Corpo diplomático da República, Capitães de Fragata, Tenentes-Coronéis do Exército e
da Aeronáutica. Diretores e Professores de Estabelecimentos .de Ensino Superíor. Adidos Militares estrangeiros. quando as suas patentes forem de Major
oc Capitão de Corveta. Terceiros Secretários e Adidos de Embaixada ou Legação estrangeiros. Juízes de Direito da Capitrd da República. Segundos Secretários do Corpo diplomático da República. Capitães de Corveta. Majores
do Exército e da Aeronáutica. Adjuntos dos Adidos Militares estrangeiros.
Ajudantes de Ordens e Oficiais de Gabinete do Presidente da República. Oficiais subalternos da Marinha e do Exército e da Aeronáutica. C&nsules de Terceira Classe do Ministério das Relações Exteriores.
NORMAS GERAIS DO CERIMONIAL DOS GOVERNOS
DOS ESTADOS
TRANSMISSÃO DO CARGO DE CHEFE Dd PODER F.xECUTIVO ESTADUAL

1
A trsmsmissão do cargo de Chefe do Poder Executivo Estadual será feita
perante o seu antecessor. ou a autoridade que estiver no exerctcto efetivo do
Govêrno, segundo o cerimonial que entre o titular e o empossante, f&r previamente combinado.
RECEPÇÕES OFICIAIS NO PALÁCIO DO GOVÊRNO

2
Nas recepções oficiais que se realizarem no Palácio do Govêrno, o Chefe
do Poder Executivo Estadual, à hora fixad~, ficará no Salão 1de Honra, ladeado,
por ordem de precedência, pelo Conselho Administrativo, Secretários de Estado, Prefeito da Capital e Chefe de Polícia. Estarão também presentes os
membros das Casas Civil e l'J!ilitar que se colocarão em frente ao Chefe
do Executivo.
O Encs.-rregado do Cerimonial fará as apresentações ao Chefe do Poder
Executivo.
Quando, porém, se tratar de Oficiais do Exército, o Comandante da Região
(ou Comandante da Guarnição) cumpriment2rá o Chefe do Executivo e colocar-se-á à sua direita, dura~te o desfile dos Oficiais que, pessoalmente, cumprimentarão Sua Excelência, de acôrdo com os regulamentos militares. Idênticamente se procederá tratando-se da Marinha e da Aeronáutica.
Os Auxiliares do Gabinete do Chefe do Executivo receberão as autoridades,
conduzindÓ-as aos salões previamente tndicados pelo Encmre~ado do Cerimonial.
Daí serão elas, por êste funcionário, introduzidas no Salão Nobre, onde o Chefe
do Poder Executivo as receberá na ordem .seguinte:
a) Corpo Consular Estrangeiro;
b)
c)

d)
e)
taduais
f)

Comandos Milit8.res e Oficialidade;
Tribunal de Apels-ção:
Oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica;
Reitor, Diretores Genlis de Repartições Federais e Departamentos Ese Diretores das Escolas Superiores;
Comandante Geral e Oficialidade da Fôrça Estadual;
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,g) Diretores Gerais das Secretarias, Delegados de Polícia e Diretores de
Departamentos;
h) Tôdas entidades e as pessoas que desejarem cumprimentar Sua Excelência.

Às altas autoridades estrangeiras, bem como aos altos funcionários federais,
será assegurada, nest8' ordem, a precedência de que gozam nO Palácio da Presidência da República.
CÔNSULES -

SUA RECEPÇÃO E RELAÇÕES COM AS AUTORIDADES

3
Observz... se o estabelecido no Decreto-lei de 18 de junho de 1942, do
Ministério das Relações Exteriores.
VISIT-\S OFICIAIS

4
O Chefe do Executivo Estadual em regra sairá sempre acompanhado do
Chefe de sua Casa Milita-r. Além dêste, acompanhará Sua Excelência, quando
para isto receber determinação, qualquer outro membro do seu Gabinete.
Quando, porém, o Chefe do Poder Executivo estiver em visita a estabelecimentos oficiais, far-se-á acompanhar do Secretário de Estado ao qua•l estiverem êles subordinados,
'

5
Dentro dos primeiros sete dias de sua posse, o Secretário de Estado fará
as visitas protocolares.

6
Quando o Presidente da República estiver em visita oficia-l ao Estado,
será observado o seguinte cerimonial:
a) Se Sua Excelência viajar por estrada de ferro, ser'á recebido na divisa
do Estado pelo Chefe do Executivo Estadual acompa-nhado dos Chefes das suaS
Casas Civil e Militar; 'pelo General Comandante da Região Militar e Oficial
por êle designado; pelo Presidente do Conselho Administrativo; pelo Secretário
de Estado especialmente designado e seu Oficial de Gabinete e pelo Encarregado do Cerimonial.
Na estação terminal haverá um recinto especial onde só serão admitidas
as autoridades que cumprimentam o Presidente da República: o Conselho
Administrs.<tivo, o Tribunal de Apelação, os Secretários de Estado, o Prefeito ·
e o Chefe de Policia da Capital, Casas Civil e Militar do Govêrno, altas autoridades civís e militares e Comandante da Fôrça Policial.
Haverá ainda na ests,.ção, indicado pelo. Encarregado do Cerimonial, um
local reservado para tôdas as demais autoridades civís e militares em exercício
ou de passagem pelo Estado, assim como as pessoas gradS!S convidadas pelo
Chefe do Executivo Estadual que, daí, assistirão ao desembarque e passagem
do Sua Excelência;
b) Se Sua Excelência viajs.'T por mar, será recebido ao desembarque, pelas
mesmas_ autoridades referidas no primeiro período da alínea a;
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c) ·se por estrada de rodagem, será recebido na fronteira do Estado pelas
autoridô.'des referidas no primeiro período da alínea a e, à entrada da cidade

pelo Prefeito Municip..d e demais autoridades referidas no 2.0 período da
alínea a. Uma escolta acompanhará o carro Presidencial até o Palácio em
que se hospedai';
d) Se por via aér-ea, será recebido no aeroporto terminá! pelo Chefe do
Executivo Estadual e seus. Secretários de Estado, segundo as normas do ar-

tigo seguinte.

7
No aeroporto estarão o Chefe do Executivo . Estadual, Comandante da
Região Militar, Com::mdos Navais e Zonas Aéreas com _Seus respectivos Estados Maiores; o Conselho Admini9trativo, Tribunal de Apelação; Secretários
d~ Es'tado, Prefeito e Chefe de Polícia; o Comandante da Fôrça Policial e
seus Ajudantes,
Terão lugar determinado pelo_ Encarregado do Cerimonial. nao forma do
artigo anterior, tôdas as altas autoridades civís ou mllitares em exercício ou
de passagem pelo Estado, assim como as pessoaos convidadas pelo Chefe do
Executivo Estadual.
Ao desembarcar o Presidente da República será cumprimentado em primeiro lugar pelo Chefe do Executivo Estadual e a seguir pelas autoridades
presentes. O Chefe do Executivo Est<><dual fará as' apresentações oficiBis.
As autoridad~s. que estar8o aguardando Sua Excelência nos lugares previamente determinados; cumprimentarão o Presidente da República segundo a
ordem de precedência.
Terminados os cumprimentos oficiais formarMse~á o cort@jo de a•côrdo com
a ordem estabelecida pelo Encarregado do Cerimonial, ocupando o primeiro
automóvel, ao lado do Presidente da República. apenas o Chefe do Executivo
Estadual. Seguir-se-ão os dem:o.<is carros com Ministros de Estado, altas autoridades civís, militares. federais e estaduais segundo a ordem de precedência
explicitamente estabelecida neste Cerimonial.
O Presidente da República em hora determinada receberá as pessoâ.'s com
audiência marcada. Ha-verá também na Portaria do Palácio Presidencial um
livro onde se inscreverão .s!s pessoas que forem visitar o Chefe da Nação,
No caso de estar presente a espôsa do Presidente haverá i:zualmente na
Portaria um livro destinado à inscrição dos que a forem curúprimentar.
No local onde estiver residindo o Presidente da República será içado o
Pavilhão Presidencial.
Em festas ou qus.1squer recepções, será observado o cerimonial estabelecido. para a· Presidência da República.
Para o desembarque bem como para todos os atos a que comparecer o
Presidente da República o traje será previamente mS>rcado.
Por ocasião da partida do Presidente da República, observar-se-á o cerimonial idêntico ao da chegada.

8
Quando em visita oficial a- um Estado o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, os Presidentes da Câmara dos Deputados, do Conselho Federal. Ministros de Estado ou Chefe do Poder Executivo do Estado, irão receber o
visitante no ponto de desembarque, o Chefe do Poder Executivo local e as
altas autoridades federa-is e estaduais que se colocarão ao lado do Chefe do
Executivo Estadual pela ordem de precedência.
A seguir, o visitante tomará o carro do Estado, sentando-se ao seu lado
2penas o Chefe do Poder Executivo, e em frente, seu Secretário (ou Ajudante
de Ordens) e o Chefe da CSisa Militar do Govêrno.
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Em dia e hora marcados,. o visitante receberá, onde estiver hospedado,
os membros do Govêrno e as autoridades civis e militares que o queiram
cumprimentar. Essas visitas serão retribuídas por cartão.
Durante o tempo da perma-nência do visitante no Estado, será posto à sua
disposição, um oficial da Fôrça Policial do Estado.
VJSITA DE CHEFE DE MISSÃ9 DIPLOMÁTICA ESTRANGEIRA E DE ALTAS AUTORIDADES CIVIS E MILITARES DA UNIÃO

9
Os representantes diplomáticos estrangeiros em visita oficial aos Estados
serão recebidos de acôrdo com as instruções estabelecidas pelo Ministério das
Relr;.-ções Exteriores e a tradição local.

!O
Chegando oficialmente ao Estado em comissão do Govêrno Federal, um
Oficial General de terra, mar ou ar, o Chefe do Poder Executivo mandar-lhe-á
apresentar as boas vindas, na esta"Ção terminal. por um dos seus Ajudantes de
Ordens, e os Secretários de Estado farão o mesmo, por intermédio dos seus
Oficiais de·, Gabinete,
O Ajudante de Ordens do Chefe do Poder Executivo combinará com o
visitante a hora em que o Chefe do Poder Executivo o receberá em audiência.

11
O Chefe do Poder Executivo, em caráter ofici~l. não faz nem retribui
visitas, exceto ao Presidente da República e aos Soberanos, Chefes de Estado
estrangeiros, Cardeais, Príncipe!'! Herdeiros, Ministros de Estado e Chefes do
Executivo dos Estados da União.
Nota - O Chefe do Poder Executivo Estadual, no entanto, retribuirá,
pessoalmente as visitas de Embaixadas especiais estrangeiras em visita no
Estado.
DA ORDEM DE PRECEDiNCIA EM CERIMÔNIAS OFICIAIS

12
Fica estabelecido que, nos limites da sua jurisdição o Chefe do Executivo
dos Estados da União e Territórios Federais terão sempre a precedência sôbre
es demais autoridades federais e estaduais.
Nas cerimônias de caráter eSsencir;.•linente militar será observado o respectivo cerimonial .
Será adotada, nas solenidades oficiais a seguinte

precedênci~:.

a) Chefe do Executivo Estadual~
b) Oficiais Generais do Exército, ArmadE.• e Aeronáutica com. função de
Comando no Estado;
c) Presidente do Conselho Administrativo;
d) Presidente do Tribunal de Apelação;
e) Oficiais Generais:
f) Secretários de Estado, Membros do Conselho Administrativo, Cônsules Gerais Estrangeiros, Membros do Tribunal de Apelação;
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~) Prefeito da Capit:>!l, Chefe de Polícia, Procurador Geral do Estado,
Coronéis do Exército. Capitães de Mar e Guerra, Coronéis da Aeronautica,
Comandante da FôrÇa Policial, Diretor Geral do D. E". I. P., Reitor da Universidade;
h) Diretores das Escolas Superiores, Juízes de Direito, Chefe da Casa
Civil. Chefe da Casa Milita'r, Tenentes Coronéis do Exército, Capitães de
Fragata, Tenentes Coronéis da Aeronáutica, Diretores Gerais de Departamentos;
i ) Majores do Exército, Capitães de Corvetas, Majores da Aeronáutica,
Oficiais de Gabinete do Chefe do Executivo, Diretores Gerais das Secretarias.

13
A precedência entr.e os Chefes dos Executivos nos Estados da União e
Territórios Federais será regulada pela data da respectivtll posse, cabendo entretanto, a prioridade, ao Chefe do Executivo local dentro dos limites da
sua jurisdição.

14
Os casos omissos serão resolvidos pelo Chefe do Executivo local.

15
Em almoços e jantsrres oficiais, nenhum convidado poderá fazer-se representar.
16

Nas solenidades oficiais, os representantes das autoridades ctvts ou militerão a precedência que lhes competir em virtude dos seus postos ou
funçõe:. e não a· que couber aos representados.
O rep::"!sentante do Chefe do Executivo Estadus•l, porém, ocupará o lugar
à direita da autoridade que presidir a cerimônia, salvo quando estiverem ,pessoalment& Oficiats Generais ou Secretários de Estado, cabendo-lhe então lugar
1:1pós o titular present~.
,
Qus..ndo o Chefe do Executivo Estadual estiver representado por um Secretário de Estado êste oc1.1pará o lugar à direita da autoridade que presidir
&. cerimônia.
tar~s

17
Terá a precedência entre os Secretários de Estado o designado para
substituir o Chefe do Poder Executivo. A antiguidade da criS~Ção da Secretaria ·regulará a dos demais,

DECRETO N. 0 17.142 -

DE

14

DE NOVEMBRO DE

1944

Aprova o Regulamento da Escola de Aperfeiçoamento dos Correios e Telégrafos, a que se refere o Decreto-lei n.0 7. 049, de 14 de novembro de

1944
O Presidente da República, usando .da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o Regulamento da Escola de Aperfeiço!lmento dos Correios e Telégrafos, a que se refere o art. 8. 0 do Decreto~lei
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n.O 7 .049, de 14 de novembro de 1944, o qual com êste baixa, assinado pelo
Ministro de Estado da Viação e Obras Públicas.
Rio de janeiro, 14 de novembro de 1944, 123.0 da Independ'ência
da República.

t!

56.0

GETULIO VARGAS.

Victor Tamm.

Regulamento da Escola de Aperfeiçoamento
dos Correios e Telégrafos
TíTULO I
Dos Cursos
CAPÍTULO I
DA

FINALIDADE

Art. 1.
A Escola de Aperfeiçoamento dos Correios e Telégrafos teorganizada pelo Decreto-lei n. 0 7. 049, de 14 de novembro de 1944, tem como
finalidade:
0

a) formar pessoal habilitado a executar os serviços técnicos do Deparw
ta-menta dos Correios e Telégrafos;
b) aperfeiçoar o pessoal das carreiras e séries funcionais especiaJizadas
do Departamento dos Correios e Telégrafos;
c) realizar exameS de técnicos auxiliares e operadores de rádio-comunicações e expedir os respectivos certificados, de acôrdo com o que estabelece
o Decreto n. 0 21.111, de 1-3-32;
d) controlar os exames. rever o julgamento das provas de técnicos auxiliares e operadores de rádio-comunicações,. realizados nas Diretorias Regionais do Departamento dos Correios e Telégrafos e expedir os respectivos cer-.
tific.ados;
e) realizar provas ou determinar a realização e controlar o julgamento
de provas ou exames relativos a assuntos que, por sua natureza, interessam
aos serviços do Departamento dos Correios e Telégrafos, excluídos os que forem da competência do Departamento Administrativo do Serviço Público.
CAPÍTULO II
DA

ORGANIZAÇÃO

0

Art. 2.
Para preencher as suas finalidades a Escola realizará:
I - Cursos de Formação
11
Cursos de Aperfeiçoamento
111 - Cursos Avulsos
CAPÍTULO III
DOS CURSOS DE FORMAÇÃO

Art. 3.0 Os Cursos de Formação têm pai" finalidade formar· pessoal
habilitado a executai" os sei"viços técnicos do Departamento dos Correios e
Telégrafos.
Cal. de Leis -
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Art. 4.0

Os Cursos de Formação abrangerão:

a) Curso
b) Curso
c) Curso
d) Curso

de
de
de
de

Art. 5.0

Estes Cursos se constituirão do segundo modo:

Formação de Telegrafistas
Formação de Postalistas
Formação de Mestras de Linha
Formação de Oficiais Postais-Telegráficos..

a) Curso d2 Formação· de Telegrafistas:
1

Noções de Legislação Telegráfica

'
2 - Noções de Eletricidade
3 - Prática de Telegrafia Morse.
b) Curso de Formação de Mestres de Linha:

1

Noções de Física e Eletricidade

2 - Desenho Geométrico e Noções de Topografia
3 - Prática de Serviço.
c) Curso de Formação de Postalistas:
1
2
3 4

Legislação
Noções de
Prática de
Noções de

Postal
Direito Administrativo
Servico
Estadstica

d) Curso d~ Fo~mação de Oficiais P0stais-Telegráficos.
1
2
3
4
5

Legislação Postal Interna e Internacional
Legislação de Telecomunicações Interna e Internacional
Direito Administrativo
Noções de Estatística
Prática de Serviço.

CAPiTULO

IV

DOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Art. 6.0 Os Cursos de Aperfeiçoamento têm por finalidade aperfeiço.ar
o pessoal das diversas carreiras e séries funcionais especializadas do Departa·
menta dos Correios e Telégrafos.
Art. 7.0

Os Cursos de Aperfe:lçoamento abrangerão:

a) Curso
b) Curso
c) Curso
d) Curso

de
de
de
de

Art. 8.0

Êstes Cursos serão assim constituídos:

Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento

de Telegrafistas;
de Postalistas;
de Mestres de Linha;
de Oficiais Postais-Telegráficos.

a) Curso de Aperfeiçoamento de Telegrafistas:
1
2
3
4
5

Eletricidade
Telegrafia e Rádio-Telegrafia
Rede Telegráfica do D.C.T.
Aparelhagem Telegráfica
Prática de operação. ·

(Tráfego)

b) Curso de Aperfeiçoamento de Mestres de Linha:

1

2
3

Eletricidade
Telegrafia
Rede Telegráfica do D.C.T.
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5
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Linhas Telegráficas Abertas
Linhas Telegráficas em Cabo

c) Curso de Aperfeiçoamento de Postalistas:

1

2
3

Legislação Postal Interna
Legislação Postal Internacional
Prática Postal.

d) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Postais-Teiegrá~icos.

1
2
3
4

5

Organização e Administração de Serviços Postais e Telegráficos
Estatística Aplicada 'à Administração Postal-Telegráfica
Legislação Postal (Interna e Internaciona.l)
Legislação Telegráfica (Interna e Internacional)
Contabilidade dos Serviços .Postais e Telegráficos.

CAPÍTULO

V

DOS CURSOS AVULSOS

Art. 9.0 Os Cursos Avulsos terão como finalidade atender aos problemas
de formação ou de aperfeiçoamento de pessoal, que porventura venham a
surgir no Departamento dos Correios e Telégrafos, podendo ser realizados em
qualquer Diretoria Regional, por delegação do Diretor da Escola .
Art. 10. A criação dos Cursos Avulsos será proposta ao Diretor-Geral
do Departamento dos Correios e Telégrafos, pelo Diretor da Escola.
Parágrafo único. A organização dos Cursos Avulsos, os requisitos para
a matrícula e habilitação, a data de início e duração dos mesmos e demais
disposições referentes ao regime didático e escolar serão fixados em instruções
baixadas pelo Diretor da Escola e aprovadas pelo Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos.

TíTULO li
Da Admissão aos Cursos
CAPíTULO

I

DAS CONDIÇÕES GERAIS D? MATRÍCULA

Art. 11. A inscrição nos cursos será requerida pelo candidato ao Direter da Escola, no prazo constante do respectivo edital acompanhada da documentação exigida para cada curso.
Art. 12. O Diretor da Escola expedirá normas para realização das
provas de seleção e instruções, em -que fixará o número de matrículas e as
limitações referentes a cada curso.
Art. 13. A matrícula far-se-á depois de homologada a ·classificação
oriunda do processo de seleção, observadas a lotação fixada para cada curso
e as limitações constantes de instruções a que se refere o artigo anterior.
Art. 14.

As matrículas serão canceladas, quando o aluno:

a) não se submeter ao regime estabelecido no presente regulamento;
b) perturbar os trabalhos didáticos ou praticar atos de indisciplina:
c) faltar a mais de 25% das aulas ou trabalhos escolares de qualquer.
disciplina.
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A matrícula será cancelada, a título de penalidade, nos

casos das alíneas a e b dês,te artigo e não poderá ser renovada senão depois
de dois anos.

CAPÍTULO

II

DAS CONDIÇÕES DE MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO

Art. 15.

A matrícula nos Cursos de Formação será permitida a quais-

quer candidatos,- estranhos· ou não ao Departamento dos Correios e Telégrafos.
que tiverem sido habilitados nas provas de seleção e classificados dentro do

número de vagas fixado anualmente.
Art. 16,
cada curso:

As provas de seleção constarão das seguintes matérias para

a) Curso de Formação de Telegrafistas:
1
2'

matemática (nível de 2.9 série ginasial)
po,tuguê' (nível da 2.• séde gina,íal)

3
4

ciências físicas e naturais (nível da 2.a série ginasial)
geografia (nivel .da 2.a série ginasial)

b) Curso de Formação de Mestres de Linha:

1
2
3
4

português (nível
aritmética (nível.
ciências naturais
geometria (nível

de Curso Primário completo)
de Curso Primário completo)
(nível de Curso Primário completo)
de Curso Primário completo)

c) Curso de 'Formação de Postalistas:
1
'2
3
4

português (nível ds 2.a série ginasial)
a>itmética (nível da 2.8 'éde gin.,ial)
geografia geral e do Brasil (nível da 2.a série ginasial);
francês '(nível do.· z.n série ginasial).

d) Curso de Formação de Oficiais Postais-Telegráficos:
1
2
3

português (nível da 4.· série ginasial);
matemática (nível da 4.a série ginasial);
francês e inglês (nível da 4.a !lérie ginasial).

Parágrafo umco. Os programas das referids·s provas serão objeto de instrucôes especiais baixadas pelo Diretor da Escola.
- Art, 17. O número de matrículas para cada curso será fixado pelo Diretnr
d~ Escols,..

CAPÍTD LO III
DAS CONDIÇÕES .DE MATRÍCULA NOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Art. 18. A matrícula em cada curso de Aperfeiçoamento será feita para
os servidores, cujas carreiras ou séries funcionais tenham a mesma designação
d.o curso ou, mediante autoriza·ção especial dO Diretor-Geral do D. C. T,, para.
se.rvidores que exercerem atribuições correlatas às mesmas.
Art. 19. Os servidores matriculados nos cursos de aperfeiçoamento serãq
dispensados de suas atribuições normais.
Parágr8Í0 único, Para fins de contrôle, o Diretor da Escol~ comunicará
nos chefes das repartições ou serviços em que os alunos estiverem lotados as
faltas às aulas ou aos trabalhos escolares pa-ra efeito de descontos em vencimentos ou salários.
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TITULO III
Do Ensino
DO REGIME ESCOLAR

Art, 20, O ensino das discipli:h;)s_ obedecerá a programas elaborados pelos
professores e submetidos à' aprovação do Diretor da EscOla· que poderá. revê-los,
tendo em vista a finalidade do curso e a necessária harmonia didática do ·ensino.
Art. 21. Na execução dos programas, conforme o assunto, serão <'!dotados,
como meios de ensino. preleções. argüições. exercícios de c:•plicação. trabalhos
de gabinete e laboratório, d2bates e discussões em seminário, excursões, trabalho de c2.m'po ou quaisquer outros meiOs didáticos aproprindos.
Art. 22. Nas preleções, embora destin~das à exposição geral de questões
teóric:o<s. as descrições verb:;·is deverão ser acompanhadas, sempre que o assun~
to comportar da apreci8ç3o de modelos, gráficos, esquemas. projeções lumi·
nosas, prepancões ou quaisqu,. outros meios de objetivação do ensino.
Art. 23. O plano de distribuição do tempo dos Cursos de Formação
será elaborado pelo Difetúr da Escola.
P~. rágr.afo único. As aulas teóric::JS ~erão a ~uração de cinqüenti'l minutos
e as práticss a de uma hora e quarenta minutos.
Art. 24. Os cursos de aperfeiçoamento serão ministrados em seis meses,
devendo ser iniciádos em janeiro ou julho, obedecida, anualmente, a s;eguinte
ordem de trabalhos escolG.•res:
I
a) de 2 de janeiro a 24 de março b) de 25 de março a 31 de março c) de 1 de abril a 20· de junho -

d) de 21 de junho a 30 de junho -

1.0 período de ~õ~Ulas;
las. provas parciais;
2.0 período de aulas;
2.as provas po. rciais.

I!
1 de julho a 24 de setembro 1.0 período de aulas;
b) de 25 de setembro a 30 de setembro ...:..._ Las provas parciais;
a) de

1 de outubro a 20 de dezembro - 2.0 período de aulas;
d) de 21 de dezembro a 31 de dezembro - 2as. provas parciais.
c) de

CAPÍTULO I!
DOS EXAMES E DA ,HABU.ITAÇÂO

Art. 25. Haverá no período letivo, para cada disciplina, além de testes,
argüições, exercícios de aplicação e trabalhos práticos, duas provas parciais.
Parágrafo único. As provas e trabalhos serão atribuídos notas graduadas de
zero a cem.
Art. 26. Será considerado habilitado o .aluno que houver obtido a média
mínima de 60 pontos no conjunto das disciplins-s do curso e ~ nota mi:nima de
Sú pontos em cada disciplina.
~
§ 1.0 A nota final de c.<1da disciplina será a m~dia das seguintes noflas:

a) média dos graus obtidos nos testes, argüições, exercícios e tmbalhos
práticos, cabendo ao professor estabelecer o crité·do para obtenção des~a notn,
em face dos trabalhos realizados durante o ano;
b) notfi>S das provas parciais.
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§ 2. 0 A média será ponderada, cabendo ao Diretor da Escola, por
posta do professor, fixar, em cada disciplina, os pesos
adotar.

a

pro~

Art. 27. A média geral do aluno será constituída pela média aritrné~
tica das notas finais obtidas em cada uma das disciplinas do curso.
Art, 28. O aluno que obtiver nota final inferior a 50 em uma disciplina sOmente poderá prestar novo exame dessa disciplina em 2.a época, desde
que sua média geral não seja inferior· a 60.
Parágrafo único. Será considerado habilitado o aluno que, combinando
a nota do exame de 2. a época com as notas finais das demais disciplinas,
mantiver nota de conjunto não inferior a 60 pontos.

CAPíTULO

I!!

DO CERTIFICADO

Art. 29. Ao aluno que concluir quaisquer dos cursos será concedido cer~
tificado no qual ha-verá referência aos assuntos estudados e à classificação
final obtida,

CAPíTULO

IV

DOS PROFESSORES

Art, 30, Os cursos serão ministrados por professores e instrutores designados pelo Diretor Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, mediante proposta do Diretor da Escola, dentre técnicos nacionais ou estrangeiros
servidores do Estado ou não.
§ 1.0
Os professôres e instrutores também poderão ser admitidos como
extranumerários, na forma da lei.
§ 2.0 Os funcionários designados nos têrmos dêste artigo poderão, etn
casos especiais e mediante autorizaç8o do Presidente da República, ser dis~
pensados dos trabalhos da repartição ou serviço em que estiverem lotados, mas
ficarão obrigcdos, nesta· hipótese, a dezoito horas semanais de aulas sem di~
rei to aos honorários previstos no parágrafo seguinte.
§ 3.0 Os professôres e instrutores não compre~ndidos nos casos dos R§ 1. 0
e 2.0 d&ste artigo perceberão. nos têrmos da legislação vigente. honorários que
serão respectivamente de CrS 50.00 e Cr$ 20.00 por hora de aula dada ou
trabalho executado. até o limite máximo de doze horas por semana,
, § 4.0 Os professôres e examinadmes designados para realização e julgamento das provas ou exames referidos nas alíneas c, d e e do art. 1.0 , perceberão, de acôrdo com a legislação vigente, honorários de conformidade com
tabela, aprovada pelo Diretor~Geral do Departame11to dos Correios e Telégrsfos, que fixará as retribuições unitárias para cada gênero de provas ou exames.

Art. 31.

Aos professôres e instrutores compete:

a) elaborar os programas das re.spectivas disciplinas e, submetê~los à
aprovação do Diretor;
b). dirigir e orientar o ensino das respectivas disciplinas, executando integralmente, de acôrdo com o melhor critério didático, os programas elaborados;
c) conferir notas de julgamento aos exercícios e às provas parciais;
d) tomar parte em reuniões do corpo docente e em comissões de exames
ou de estudos, quando para isso designados;
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e) sugerir, ao Diretor, as medidas necessárias ao desempenhe de suas
atribuições e providenciar para que o ensino, sob sua responsabtlidade, se.;a
0 mais eficiente 'possível;
f) apresentar, ao Diretor da Escola, relatório sôbre as atividades relativas ao ensino das disciplinas a seu cargo;
g) exercer as dema1s atribuições conferidas pela lei, ·pelo regulamento
ou por instruçõeS especiais baixadas pela autoridade competente.
Art. 32. Aos instrutores, fica reservado o ensino das disciplinas práticas existentes nos diversos cursos.

TiTULO IV

Da Administração da Escola
CAPiTULO

I

DO DIRETOR

Art. 33. A administração escolar será concentrada na autoridade do
Diretor da Escola e orientar-se-á no sentido de eliminar tôda tendência para
artificialida-de e rotina, promovendo a execução de medidas que dêm à Escola,
atividade, realismo e eficiência.
Parágrafo único. O Diretor da Escola será designado pelo Ministro da
Viação e Obras Públicas nos têrmos do art. 4.0, ~ 2.0 • do Decreto-lei númerÇJ
7 .049, de 14 de novembro de 1944, mediante indicação do Diretor-Geral .do
Departamento dos Correios e Telégrafos, ao qual ficará diretamente subordinado.
Art. 34. Os serviços administrativos serão executados sob a supervi>::ão
do Diretor, pelo Secretário da Escola, designado nos têrmos do art. 4.0 § 3.o:.,
do Decreto-lei n.O 7 .049, de 14 de novembro de 1944, por funcionários lotados
na Escola, ou por extranumerários- admitidos na forma da lei.
·
Parágrafo único. Nas suas faltas e impedimentos eventuais, o Diretor
será substituído pelo Secretário da Escola ou pelo Professor que indic~r.
Art. 35.

Ao Diretor da Escola compete:

a) entender-se com S:s autoridades superiores sôbre todos os assuntos de
interêsse da Escola e dependeni:es de decisão d2quelas;
b) promover os entendimentos que se fizerem necessários com os chefe.s
de serviço do Departamento do~ .Correios e Telégrafos, com relação à matrícula dos servidores públicos, a re2lização ou julgamento de exames ou a quai~
quer outros assuntos de interêsse da Escola;
c) superintender os serviços administrativos e técnicos e propor a designação do Secretário di:l Escola de acôrdo com as disposições legais e dêste
Regulamento;
d) 'fiscalizar a fiel execução dos regimes escolar e didático, especialmente
a observância de horários e programas, realização de provas e demais atívidades de professôres, instrutores e alunos;
e) sugerir ao Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos a
organização dos cursos avulsos que se tornarem necessários;
f) propor, ao Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, o
número de matrículas reservada5 ao~ servidores lotados fora do Distnto Fe-deral ou de Niterói;
g) fornecer, ao Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos,
as indicações necessárias à designação de professores, instrutores. e exami·
nadares;
h) rever
'aprovar os programas de ensino elaborados pelos professo~es;

e
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i) distribuir aos examinadores para isto designados os serviços referentes à execução, julgamento ou C(lntrôle dos exames ou provas que não
façam parte dos cursos mantidos pela Escola;
j) -propor a organização ou alteração da tabela de honorários de que
trata o art, 30, § 4.o;
1) convocar o corpo docente e a êle submeter o estudo de questões refere.ntes ao ensino ou design~r comissões para o mesmo fim;
.
m) expedir as instruções que se fizerem necessárias ao eficiente funcionamento dos cur:sos;
n) assinar certificados e diplOmas, juntamente com o Diretor Geral do
Departamento rlos Correios e Telégrafos;
o) conceder féria~ regulamentares;
p) rubricar livros de aulas e de escrituração; autorizar despesas, visar
contas e a!'lstnar o expediente relativo a despesas, fôlha de pagamentv e pedido!> de material;
q) aplicar penalidades;
r) apresentar o relatório anual dos t~abalhos e projeto de orçamento dos
cursos;
s) enviar cópia do relatório anual da Escola à Divisão de Aperfeiçoamento do :C.A,S.P.;
t) exercer as demais atribuições que lhe competem nos têrmos da le--:
gislaçâo em vigor e dêste Regula-mento.

CAPÍTULO !I
DO SECRETÁRIO DA ESCOLA

Art. 36. Ao Secretário da Escola compete dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secretaria devendo, para tanto:
I distribuir o pessoal pelos diversos setores, de acôrdo com a conveniência do serdço;
H distribuir os trabalhos ao pessoal lotado na Secretaria;
III - orientar a execução dos trabalhos determinando as normas e métodos que , se fizereni aconselháveis;
IV examin&.<, quando fôr o caso, os estudos, informações e pa;eceres
e submo2tê-los à apreciação do Diretor;
V - vela:r pela disciplina e manutenção do silêncio nas salas de trabalho;
VI aplicar penas disciPlinares, aos seus subordinados e propor, ao
Diretor, a aplicação das penalidades que escapem à sua alçada;
VII expedir boletins de merecimento aos servidores que lhes si'ío diretamente subordinados;
VIII propor ao Diretor a organização e alteração subseqüente da
escala de férias dos servidores em exercício na secretaria; e
IX - ' apresentar, ao Diretor, relatório dos trabalhos realizados, em
andamento ou planejados.

CAPíTULO III
DÓ

Art. 37.

SECRETÁRIO

DO

DIRETOR

Ao Secretário do Diretor da Escola compete:

I atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o Diretor, encahiinhando-as ou dando a êste conhecimento do assunto a tratar;
H - representar o Diretor, quando para isto fôr designado;
III redigir a correspondência pessoal dó Diretor.
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TiTULO V
Das disposições finais
Art. 38. Os e:s:aq~es ou provas de que tratam as alíneas c e d do
tigo 1.0 obedecerão à legislação geral referente ao assunto.

ar~

Parágrafo único. O _processo de realização dessas pro"vas, assim como
o das prov~s mencionadas na alínea e do mesmo artigo, será fixado em insM
truções expedidas pelo Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, mediante proposta· do Diretor da Escola.
Art. 39. A Escola, além das instalações necessárias ao funcionamento
das aulas teóricas e práticas e aos serviços administrativos, deverá manter o
museu e a biblioteca.

Par:3.grafo único. Enquanto não estiver a Escola devidamente instalada
e aparelhada, as repartições ou serviços do Departamento dos Correios e Telégrafos, sempre que solicitados, com ela cooperarão, fornec~ndo os elementos
de que dispuzerem e que possam concorrer para eficiência do ensino_.

Art. 40. Os cursos, atualmente em funcionamento, continuarão a regerse, no que diz respeito à seriação e ao regime didático e escolar, pela~ disposições da legislação anterior, salvo naquilo que por proposta do Diretor
da Escola e aprovação de Diretor-Geral do D.C.T., se deva adfl.Ptar imediatamente ao disposto neste· Regulamento.
'
Art. 41. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos
pelo Ministro da Viação e Obras Públicas poJr proposta do Diretor-Geral do
Departamento dos Correios e Telégrafos, ouvido o Diretor da Escola e, quando
fôr o caso, os chefes de serviço interessados.
' Art, 42. O presente Regulamento entrará em vigor em 1 de janeiro de
1945, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de

194~.

-

Victor Tamm.

DECRETO N. 0 17. 143 __:__ DE 14 DE NOVEMBRO DE 1944
Proibe o funcionamento da Escola de Farmácia e Odontologia de Alagoas,
com sede em Maceió

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o aTtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 18 de maio de 1938:
Resolve proibir o funcionamento da Escola de Farmácia e Odontologia
de Alagoas, com sede em Maceió, no Estado de Alagoas.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1944, 123.0 da Independgncia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 17.144

~ DE

14

DE NOVEMBRO DE

1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso g;.
nasial do Ginásio Aurora, com sede em Caçador, no Estado de Santa
Catarina
O Presidente da RoPública, usando da atribuicão que lhe confere o arti.go 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do 8:rt. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 É concedido reconhecimentO, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Aurora, com sede em Caçador, no Estado de Santa Catarina.
Art, 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
\.1 !:'TULIO

Gu.<:~r.vo

DECRETO N.0 17.145 -

DE

14

VARGAS.

Capanerpa.

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o funcionamento do Curso de Didática da Faculdade de Fisolofi.~
do Recife
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei
n. 0 421, de 11 de maio de 1938:
· Resolve conceder autorização para o funcionamento do Curso de Didática
da Fs.•culdade de Filosofia do Recife, com sede no Recife, Estado de Pernambuco.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 17.146 -

DE 16 DE NOVEMBRO DE

1944

Cria e altera Tabelas Numéricas Ordinárias de Extranumerário-mensalista da
Faculdade de Medicina de Pôrto Alegre, do Ministério da Educação e
Saúde
O Présidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, com quatorze funções de assistente de ensino, re-ferência XVII, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista àa
Escola de Odontologia, da Faculdade de ·Medicina de Pôrto Alegre, do Ministério da Educação e Saúde.
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Art. 2.0 Ficam criadas, ·na Tabela Numé.rica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Escola de Farmácia da mesma Faculdade, sete funções
de assistente de ensino, referência XVII.
Art. 3.° Fica transferida, da Tabela Numérica Ordinária de E::rtranumerári.o-mensalista da Faculdade de Medicina de Pôrto Alegre para a :ia
Escola de Farmácia, uma função de assistente de ensin0, referência XVII.
Art. 4.0 A despesa c~m a execução do disposto nos artigos 1.0 e 2.0
dêste Decreto, na importância de CrS 327.600,00 (trezentos e vinte e sete
mil e seiscentos cruzeiros) anuais. correrá à conta da Verba 1 Pessod,
Consignação Il - Pessoal Extranumerário, Subconsigm;:ção OS - Mensalistas,
Anexo n. 0 15 Mini<>t6rio da Educação e Saúde do o.fça:mento Geral
da República para 1944.
Art. 5. 0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, l23.0 da Independência e 56.0.

da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 17.147 -DE 16 DE NOVEMBRO DE 1944

Concede à "A Inconfidência", Companhia Nacional de Seguros Gerais, autorização para funcionar e aprova seus estatutos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art., 1.° Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros dos ramos element2res, a que se refere o art. 40, n. 0 1, do Decreto-lei
n. 0 2.063, de 7 de março de 1940, a "A Inconfidência", Companhia Nacional
de Segurds Gerais, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, constituída por
escritura pública lavrada em notas do t2belião do 16.0 Ofício desta Capital, a
17 de maio de 1944, retificada e ratificada pela escritura pública lavrada nas
mesmas notE•s, a 30 de agôsto de 1944, bem como ficam aprovados os estatutos
adotados pelos subscritores do seu capital e constantes da primeim das referidas escrituras, com a retificação feita pela segunda, mediante as condiÇões
abaixo:
I -

Os estatutos são aprovados com as seguintes modificações:

30 pelo seguinte:
"Reverterão a favor da sociedade e serão levados a crédito da conta de lucros
e perdas os dividendos prescritos na forma d~ lei";
.a) substitua-se a redaç.8o do par:ágrafo único do art.

b) suprima-se a parte final do art. 31, "sendo considerado como primeiro
exercício financeiro o tempo que decorrer da instalc.•ção da sociedade até o dia
31 de dezembro de 1945",

11 As alterações consignadas na cláusula precedente deverão ser aprovadas em assembléia geral extraordinária de acionistas, dentro do pr2zo de 60
(sessenta) dias, contados da publicação dêste ·decreto.
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Art. 2. 0 A sociedade fica1á integralm_;rnte sujeita às leis .e regul.;rrnentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização de que trata
o presente decreto.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de .novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56,<.o
da República,
GETULIO VARGAs.

AleXandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 17.148 -

DE

16

DE NOVEMBRO DE

1944

Conced<? à Sociedade União dos Caixeiros Viajantes do Rio Grande do Sul a
prerrogativa do artigo 513, alínea d, da Consolidação das Leis do Traballw.

O Presidente da República, atendendo ao que lhe expôs o Ministro de
·Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio e, usando das atri-

buições que lhe confere o artigo 559, da Consolidação das Leis do Trabalho,
decreta:
Ar_tigo único. É concedida à Sociedade União dos Caixeiros Viajantes
do Rio Grande do Sul a prerrogativa do artigo 513, alínea d, da mesma
Consolidação, para o fim de colaborar com o Poder Público como órgão técnico consultivo no estudo e solução dos problemas que se relacionem com os
interêsses econômicos e profissionais por ela coordenados.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da _República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 17.149 -DE 16 DE NOVEMBRO DE 1944
Aprova as especificações e tabelas para a classificação e
comércio do Chá Preto

fiscalização do

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, alínea a, da Constituição, decreta:
Art. 1.°
e fiscalização
dos Negócios
Art. 2.0

Ficam aprovadas aos especificações e tabelas para a classificação
do comércio do Chá Preto, assinadas pelo Ministro de Estado
da Agricultura.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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Especificações para a classificação e fiscalização do comércio
do Chá Preto

'

1 - A classifice.ção do chá preto, produto da-s fôlhas do "Thea Sinensis
L", será feita em grupos e tipos, de acôrdo com as especificações que ora se
estabelecem, na forma dos artigos 5.0, 6.0 e 7.0 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n, 0 5. 739, de 29 de maio de 1940.
2 - Grupos em 3 grupos:
1

2
3

O chá preto, de acôrd'o com a variadade, será ordenado

Assam;
Chinês;
Misto.

3 - Tipos - O chá preto destinado ao comércio e à exportação, será
classificado em 5 tipos, segundo os caracteres físicos, organoléticos e químicos.
4 Para efeito de classificação do chá preto, serão observados os seguintes caracteres :
I -

Físicos e
<:~)

organolé~icos

Fôlhas:
Escala de pontos:
Absoluta predominância de gema-s com pequena tolerância de primeiras fôlhas. , ....... , . . . . . . . . . . . . .
Predominância de primeiras fôlhas, com pequena tolerância de seus fragmentos ....... , , .. , ... , ... , . .
Predominância de segundas fôlhas com pequena tolerância de fragmentos e hastes correspondentes. , . ..•
Predominância de terceiras fôlhas com pequena tolerância de fragmentos e hastes .... , , . . . . . . . . . . . . •
Mistura de fôlhas co;_n ~resençs.·, tolerável de fragmentos e hastes e ausencta de po ...... , . . . . . . . . . . . .
Mistura com grande quantidade de hastes e pre~
sença de pó • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . .

12

10
7

9

5

6

3

4

1

2
O

b) Côr e enrolamento:

Escala de pontos:
Amarela esbranquiçada, com enrolamento perfeito....
Castanho negro, com enrolamento perfeito. . . . . . . . . •
Castanho negro fôsco, com enrolamento bom, . , . . . . .
Castanho negro brilhante, com enrolamento regular. .
Pardo escuro, com enrols.mento deficiente. . . . • . . . . .
Outras côres e enrolamento péssimo. . • . . . . . . . . . . . . •

12

10
7
4
2

9
6
3

1
O

c) Aroma:

Escala de pontos:
Cheiro forte, característico e agradável ..... , ...... .
Regularmente forte. característico e agradável ....... .
Frs•co, característico e agradável ........•.........•
Bem fraco
Inodoro .

10
7
4

1

o

12
9
6
3
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d)

car

da infusão:

Escala de pontos:
Cristalina, alaranjada ouro intenso .. , .... , ..... , ...

13

16

Cristalina, alan:..•njada ...................... , .. , . ,
Amarela -alaranjada fraca ou vermelha dourada- ...... .
Vermelha dourada intensa .................. , .. , ..
Vermelha 9-ourada carregada ou amarela excessiva-_

9

12

5
8
1-4

o

mente fraca ........... , .. , .......... , .. , . , . , .
e) Resíduo:

EsCala de pontos:.
Côr castanho cobre uniforme e cheiro sui getieris. . . .
Côr castanho 'cobre uniforme, com pequena to~er.8.ncia
de ha'stes e cheiró sui ~eneris ..... , .. , .... , . . . . . .
Côr cs.Gtanho cobre carregada, mesclado de fô!has
abertas verdes ou escun:·s, hastes e cheiro acre ... ,
Côr castanha, mesclado de fôlhas verde claro ou escuro,
abertas ou não e de cheiro bem acre., •.......... ~
Côr casts..nha, com cheiro de môfo ou com fôlhas queimadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . • . . • . . . . . . .
f)

10

12

7

9

4

6

1

3
O

Bebida:
Escala de pontos:
Característica, forte, encorpada, com boa adstringência . . •..............•..•..•....•..........
Cars'Cterística, forte, encorpada e adstringl:mte ....... .
Levemente encorporada, e sem adstringência ....... .
Bem fraca e sem adstringência , ......•...........
Fraca ou forte, com tolarância de gôsto de fumaça ...

13

16

9
5

12
8

2

Fracs.• ou forte, com gôsto de môfo ou de fumaça. . . . . .
II -

4
1

O

Químicos:

Serão determinados pela tabela abaixo (Keonig) para
tises Chimiques de A. Kling, Tomq IV).

Quantidade máxima

Quan'Hdade média

I
I
I
I
I
I
..... I
I
I

.. ····i

I

Quantidade mínim<11 ..... 1

Água

%
9,2

7,1

5,1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

ch~

preto: (E:x:por-

Extrato aquoso

Tanino

44,3

14,1

35,3

11,1

26,4

8,2
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Escala de pontos:
Tanino:
Quantidade entre média e má::ima ................... .
Quantidade entre mínima e média ......•• , , .... , . , .. .
Quantidade míniffia

7

12

2

6
1

Umidade:
Quantidade mínima
Quantidade entre mínima e média, , .... , , , , , , , .. , , , , ,
Quantidade máxima
Extrato

5
2

8
4
1

~quoso:

Quantidade entre média· e máxima. , . , .. , , ..... , , , ... .
Quantidade entre mínima e média., ..... ,, .......... .
Quantidade mínima

16

9
2

8
1

5 - Segundo a contagem doS pontos obtidos na classificação, o chá preto'
será distribuído nos seguintes tipos:
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo

1
2

3
4
5

106
81
55
26
9

116
105
80
54
25

pontos
pontos
pontos
pontos
pontos

6 - Será desclassificado todo o chá que tiver zero pontos em aroma, resíduo e bebida.
7 O chá que não se enquadr.ar nas especificações contids.•s nos íten~
anteriores será considerado abaixo do padrão.
8 - E' permitida a exportação do chá quebr.s.•do e do pÓ do chá para
.atender a encomenda dos mercados consumidores, devendo porém, neste
caso, est<:'l' bem visíveis as indic"ações de "chá quebrado" e "'pó de çhá". Para
<l chá quebrs:do ainda é necessário que obedeça às características exigidas para
aroma, resíduo e bebida.
9 - As descrições de côr a que se referem as letra b, d e e, do item 4,
correspondem às gradações das escalas clorimétricas de Peker e Lovibond.
10 - Á determinação da percentagem de t:::mino será feita pelo processo
de dosagem volumétrica. (Standard Methods of Chemical Analysis Scott

Pg. 1.760).
11 - A embalagem do chá preto será feita em caixas, lats.os e pacotes,
obedecendo às seguintes exigências:

Latas - rotuladas ou litografadas, com capacidade para 50. e 100 gramas
(pêso líquido) •
Pacotes ou caixas - rotulados, com capacidade p.s.<ra 1. 000, 500, 250, 100,
50, 20, 10 e 8 gramas de chá (pêso líquido).
Para o acondicionamento do chá a granel, serão permitidos os seguintes
tipos de ca-ixas: de madeira compensada, com fôrro de papel duro ou impermeável ou laminado ou estanhado, com capacidade para 25, 50, 60 e 75
quilos (pesos líquidos aproximados).
Para o acondicionamento do chá em 1.s.1as ou pacotes ou caixinhas, serão
permitidos os seguintes tipos de caixas: caixas de madeira comum Ôu compensada, com fôrro impermeável ou de papel Iaminado ou ests.•nhado, e capacidade para 50, 45, 25, 10 e 5 quilos (pesos líquidos).
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12
Os certificados de classificação, respeitadas as disposições do
artigo 36 do Regul:;nnento aprovado pelo Decreto n. 0 5. 739, de 29 de maio de
1940, será válido pelo prazo de 180 dias, contadçs da data de sua emissão.
13 Na embalagem do chá preto,, além das determinações em vigor
quanto z: rótulos e marcas, é obrigatória a declaração do grupo, tipo e da
zona de procedência.
14 - As fraudes serão punidas nos têrmos das leis em vigor.
DEFINIÇÕES

Chá preto

I Produto

·1

fermentado

pó
Resíduo de fabricação . ..
Enrolamento .. , .. , .• , . , . opemção a :tue são submetidas as fôlhas para libertação da enzima
........•.•..•... \ brôto terminal
qualidade característica produzida pelo tanino
Adstringência ..... , ...
Extrato aquoso ........ . obtido quando o chá é tratado pelo dissolvente
água-, a quente
Embalagem
/ envolvimento externo dos produtos
Acondicionamento ...... \ sistema de arrumação e proteção dos produtos
dentro das embalagens
conjunto de características definidas que diferenTipo ................
ciam as qualidades de um mesmo produto
Impurezas ............ . substâncias "'stn:mhas ao produto
Abaixo do padrão . ..... , . todo o chá que não se en::tuadiar dentro das especificações
mistura de fôlhas das côres parda clara escura e
Mesclado
verde clara e escursFraude
tôda alteração dolosa de qualquer ordem e natureza, praticada não só na classificação e no
acondicionamento, como t51mbém nos documenI
tos da qualidade do chá, que contrs.Tiem as disposições legais.

Gema

·1

··l

.. :.............I
!

I

Tabelas para a classificação e fiscalização do comércio de Chá Preto
As despesas relativas a classificação e fiscalização do comércio e, bem
assim, Dquelas previstas no regulamenL aprovado· pelo Decreto n. 0 S. 73,9._ de
29 de maio de 1940, para trabalhos realizados a requerimento da parte
ou partes interessadas, ser~o cobrad,8s de acôrdo com a seguinte tabela, por
quilo:

I

·u
III

IV
v
VI

Classificação (art. 80), inclusive emissão de certificado ...
Rec:lassificaÇão (art. 39) inclusive emissão de certificado
Arbitragem (art. 84. parágrs..fo único) . , ............. , ..
Inspeções para os fins indicados nas alíneas a e d do art. 79
Fiscalização do comércio interno (art. 51) .. , ......... , .
Taxa de fiscalização da exportação (art. 50 do regulsimento
aprovado pelo Decreto-lei n. 0 334, de. 15 de. março de
1938. e artigos 81 e 82 do regulamento aprovado pelo
Decreto n. 0 5. 735. de 25 de maio de 1940), inclusive
emissão de ce;-tifics•do ..........•....•............
Rio de Janeiro, 16 de noVembro de 1944. -

Apolonio SalJes.

CrS
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

0,20
0,50
0,50
0,20
0,05

Cr$ 0,20
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DECRETO N. 0 17.150 -

DE

16

1944

DE NOVEMBRO DE

Concede a Companhia Salgêma Sóda Cáustica e Indústrias Químicas,
nutoriza.ção para funcionar
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985. de
29. de janeiro de 1940 (Código de Minas), combine.do com o Decreto-lei número 6.230, de 29 de janeiro de 1944, decreta:
Art. 1. 0 É concedida a Companhia S:ollgêma Sóda Cáustica e Indústrias Químicas, sociedade anônima com sede nesta Capital, autorização para
funcioe.3.r como emprê~a de mineração de acôrdo com o que dispõe o art. 6.0 ,
§ 1.0 do DGcre·to-lei n.O 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),
combin:::do com o art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 6, 230, de 29 de janeiro de
1944, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e
r-egulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida
autoriz<"ção.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio dE: J a;::.eiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da Rep;J.blica.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N. 0

17.151

-DE 16 DE N..OVEMBRO DE

1944

Outorga a João Batista Maciel concessão para aproveitamento de ener~ia hidráulica existente no rio do 11/Iato, distrito de Ponte Serrada, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da a1tribuição que lhe confere o artigo 74, letra_a, da ConS>tituição, e nos têrmos do art. 150 'do Código de Águas
(Decreto n.O 24.643, de 10 de julho de 1934), decn~ta:
Art. 1.0 Respeitados os direitos de 1terceiros anteriormente adquiridos, é
outorgada concessão a João Batista Ms.del, para o aproveitamento de energia
hidráulica existente no rio do Mato, distrito de Ponte Serrada, município de
Joaçaba, Estado de Santa Catarina.
§ 1.0 Por ports.<ria do Ministro da Agricultura, na ocasião da aprovação
dos projetos, serão determinadas a altura de queda a aproveitar, bem como a
descarga e a potência concedidas.
§ 2.0 O aproveitamento destina-se à produção de energia• mecânica para
uso exclusivo do interessado.
Art. 2.0
obriga-Se a:

Sob pena de caducidade da presente concessão, o interessado

I ~ Regbtrar ôste título na Divisão de Águas dentro• do prazo de trinta
(30) dias após a• publicação~
II ~ Apresentar em três (3) vias, dentro do prazo de um (1) ano, contado da data do regi.stro dêste decreto na Divisão de Águas:
a) dados sôbre o regime do curso de água a aproveitar, princip&•lmente os
relativos à descarga de estiagem
à cheia, bem. como à variação de nível de
água a montante e a jusante da• fonte de energia a utilizar;

e
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b) planta, em escala razoável, da área onde se fará aproveitamento de
energb, abrane-endo ~ parte atingida pelo remanso da bz.rragem, e perfil do
rio a n:ontante e a jusante do local do aproveitamento;
c) método de cálculo da barr~gem, projeto, épura e justificação do tipo
adotado; dados geológicos rels.•tivos ao terreno em que será construída a barragem; cálculo e dimensionamento da tomada de água e do canal de derivação;
seções longitudinais e tran:wersais, orçamento, disposições que assegurem a conservação e El livre ci::culação dos peixes; chaminé de equilíbrio, cálculo, projeto
e orçamento;
d) condutos forçados: cálculo e justificação do tipo adotado, planta e perfil
com tôdas as indicações necessárias e observânda da·s escalas seguintes: para
as plantas, um por duzentos ( 1/200); para os perfis, horizontal, um por duzentos (1/200) e vertical, um por cem (1/100), cálculo ·e desenho do as
sentamento e fixação dos blocos de ancoragem, orçamento;
e) edifício da usina: cálculo, projeto, orçamento; turbina: justificação do
tipo 8dotado, seu rendimento em cargas diferentes, em múltiplos de 1/4 ou 1/8
até plena c.srrga, indicnção da velocidade característica de embalagem ou disparos, sentido de rotação 0 indicação de velocidade com 25, 50 e 100 por cento
de carga; CG.racterísticas do seu regulador e aparelhos de medição; desenho da
turbina e descrição do tempo de fechamento, cans.•l de fuga, orçamentos
respectivos;
III ~ Obedecer, em todos os projetos, às prescrições de ordem técnica
que fonm determinadas pala Divisão de Águas.
IV ~ Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de um ( 1) mês,
contado da data em que fôr publicada ao aprovação, pelo Ministro da Agricultura, d8 minuta respectiva.
V - Apresentar o contrato de concessão à Divisão de Águas, para os fins
d~ registro, dentro dos sessenta (60) dias que se seguirem .::.•o registro do
mesmo, no Tribunal de Contas.
4

Parágrafo único. Os prnzos, de que trata ôste artigo, poderão ser prorrogados por ato do l'vfinistro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas do Dep.s.•rtamento Nacional da Producão Mineral.
Art. 3°, A minuta do conhato disciplinar desta concessão será preparada
pela Divisão de Águas e submetida à aprovação do Ministro da Agricultura,
Art. 4. 0 O concessionário fica obrigado a construir e .ao manter, nas
proximidades do locs.l do aproveitamento, onde e desde quando fôr determinado
pela Divisão de Águas, as instalações necessárias ,a observações linimétrics.•s e
medições de descarga do cu1so de água que vai utilizar e a realizar as observ~ções de acôrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 5.0 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
conta.dos da data do registro do respectivo contrato na Divisão de Águas.
Art. 6.° Findo o prazo de concessão, tôda a propriedade do concessionário que, no momento, existir, em função exclusiva e permanente ds: utilização
de energia referente ao aproveitamento concedido, reverterá para o Govêrno Federa!, m€'dia.nte indenização na base do custo histórico, isto é, do capital efetivamente invertido, menos a depreci:;oção.
§ 1.0 Se o Govêrno Federal não fizer uso do seu direito a essa reversão,
o concessionário poderá requerer seja renovada a concessão pela forma que, no
respectivo contrato, deverá estar prevista.
§ 2. 0 Para efeito do § 1.0 dêste artigo, fica o concessionário obriga•do a
entrar com o requeT!mento de prorrogação da concessão ou o de desistência
desta, até seis ( 6) meses antes do término do respectivo prazo.
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Art. 7,0 O concessionário gozará, d€sde a data do registro a que se refere
o a•rt. 5.0 , e enquanto vigorar esta concessão, dos favores constantes do Código
de Âguas e das leis especiais sôbre a matéria.
Art. 8.0 O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogaàfls as di~osições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0
d<> República.

d~

Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.152 -

DE

16

D3 NOVE:i\1BRO DE

1944

Outorga a Kunz & Cia., Li::nita.da, concessão pau• o aprcveit-2r,:;ento da energia hidráulica de um desnível, situado no rio ]acutinga, diõ:téito de Catanduvas, município de }oaçaba, Estado de Santa Cataâna.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.153 -

DE

16 DE NOVEMBRO DE !944

Revoga o Decreto n. 0 14.580, de 20 de janeiro de 1944
O Presidente dfl República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74~ letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de-29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Artigo único. Fica revogado o Decreto n. 0 14.580, de 20 de janeiro
de 1944, pubtica-do no Diário Oficial de 25 do mesmo mês. que conferiu ao
cidadão brasileiro Rosendo de Sousa Filho autorização para pesquisar mica,
feldspato, berilc, molibdenita e associados, no município de Sâa FiCelis, do.
Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17. 154 -

DE 16 DE NOVEMBRO DE 1944

Declara sem efeito o Decreto n.0 12. 755, de 30 de junho de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e atendendo ao que declarou·
Henrique Vilaboim, decreta:
Art. 1.° Fica declarado sem efeito o Decreto número doze mil setecentos e cinqüenta e cmco (12.755), de trinta (30) de junho de mil novece:"!t~s e qu:!renta e três (1943), CfL'e <::utorizou HeP.rique Vilabdm a pesqui-·

·ÍÜ4
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sar pirita, minérios de ouro, cobre e associados numa área de trinta hectares
e quarenta ares (30,40 ha), situada na fazenda Jaraguá, município da capital
do Esta:do de São Paulo.
Art, 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de n'lvembro de 1944, 123.0 d:J Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolcnio Salles.

DECRETO N. 0 17.155 -

DE

16

DE NOVEM2RO DE

1944

Declara sem efeito o Decreto n.0 11. 565, de 9 de fevereiro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lBi n. 0 1.985, ôe
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e tendo em vista o que requet
o interessado, decreta:

Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Gervásio Alves Pereira pelo Decreto número onze mil quinhentos
e sessenta e cincci ( 11. 565), de nove (9) de fevereiro de mil novecentos e
quarenta e três (1943), para pesquisar mica, caulim, argila e associados em
terrenos situados no município de Itapecerica, no Es'tado de São Paulo.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.156 -

DE

16

DE NOVEMBRO DE

1944

Torna sem efeito o Decreto n.0 10.695, de 23 de· 'outubro de 1942
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e atendendo ao que requereu Mário d' Almeida, decreta:
Art. 1.° Fica tornado sem efeito o Decreto número dez mil seiscentos
e noventa e cinco (10. 695 ), de vinte e três (23) de outubro de mil novecentos e quarenta e dois ( 1942), que autorizou o cidadão brasileiro Mário
d'Almeida a pesquisar carvão mineral numa área de trezentos e noventa e
seis hectares e trinta ares (396,30 ha), situada em terrenos d8 propriedade de
Joaquim S~raiva, terceiro (3.0) distrito do município de São Jerônimo, no
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.0 Revogam-se Ss disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Abolonio Salles.

405.
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DECRE'l'O N. 0 17.157 -

DE 16 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Retifica o art. 2.0 , do Decreto n. 0 17.000, de 26 de outubro de 1944
O Presidente da República, usando· da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos t@rmos do Decreto-lei n.O 1.'985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.o Fica retificado o artigo segundo (2. 0 ) do Decreto número
dezessete mil (17. 000) de vinte e seis (26) de outubro de mil novecentos
e quarenta e quatro ( 1944), que passa a ter a seguinte redação: Art. 2.0 Esta
autorização é dada exclusivamente para o aproveitamento industrial das minas
de calcário, manifestadas, registradas e averbadas em nome da companhia
ora autorizada, de a:côrdo com o art. 7. 0 do Código de Miilas, no livro próprio da Divisão de Fomente da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 .da Independência e .56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N. 0 17.158 -

DE 16 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Concede à EmprêSa de Míneração Piaguassú Lü/,3., autorização para. funcionar

como emprêsa de mineração.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.159- DE 16 DE
Concede a

NOVEMBRO

DE 1944

Cerâmica Formosa Limitada, autorização para funcionar
cOmo emprêsa de mineração

O Presidente da Rep(lblica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letr~ a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro .de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 E' concedida à Cerâmica Formosa Limitada, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede na Capital do Estado do Paraná,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração de acôrdo com o que
·dispõe o art. 6.0 , § 1.0 , do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a. cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto
da referida autorização.
Art. 2.0 ReVogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e .56.~
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

A'fOS DO PODER

DECRETO N. 0 17. 160 -

EXECU'l'IVO

DE 16 DE 'NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Eurípedes Ch.:::ves de Melo a lavrar jazida de
magnesita e associados, no município de lcó, no Est:do do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ~r
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.0 Fica autorizado o cid<"!dão brasileiro Eu:-Ípedcs Cha~es de Melo
a lavrar jazida de magnesita e associados em terrenos situados · no distrito
de Igaroi, município de Icó, no Estado do .Ceará. numa área de quatrocentos
e noventa e nove hectares e quarenta ares ( 499.40 h a), definida por um
polígono que tem o primeiro vértice situado à distância de três mil quinhentos e oitenta metros (3.580 m), com orientação magnética sete graus
trinta minutos nordeste ( 7° 30' NE) do quilômetro quatrocentos e quarent::J:
e seis mais setecentos e vinte e nove metros (km 446
729 m), do Ramal
de Orós da Rêde de Viação Cearense e cujos lados. a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e orientações magnGticas: mil metros ( 1.000 m).
oeste (W); mil quatrocentos e quatro metros (1.404 m), norte (N): quatro
mil e quatorze metros (4.014 m), quarenta e seis graus nordeste (46° NE);
mil metros (1.000 m), quarenta e quatro graus sudeste (44° SE); três mil
quinhentos e noventa metros (.3.590 m), quarenta e seis graus sudoeste (46°
SW); novecentos e oitenta metros (980 m), sul (S). Esta autorizf::lção f.
outorgada m~diante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 3,3, 34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto .

+

Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher ao3
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
<le Minas.

Art, 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualque~- das
-obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
(lU nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0
As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo 1:'!
subsolo para os fins da lavra, na forma do.:: artigos 39 e 40 do Código de
Min<;>s.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção ~l.i:ineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art, 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dez mil cruzeiros

(C'$ 10.000,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,
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DECRETO N. 0 17.161- DE 16 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Eutípedes Chaves de Melo a lavrar jazida de
mgnesita e associados, no municípiO de Icó, no Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arw
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 dB janeiro ~e 1940 (Código de rv;inas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Eurípedes Chaves de Melo
a lavrar jazida de magnesita e associados em terrenos situados no lugar _denominado Sítio Malhada Vermelha, no distrito de Igaroí, no município de
Icó, no Estado do Ceará, numa área de quatrocentos e quarenta e nove hectaw
res, oitenta e oito ares e cinqüenta centiares (44-9.8850 ha), definida por um
polígono que tem um vértice situado à distância de seiscentos e dez metrcs
(610 m), com orientação magnética dez greus e- quinze minutos noroeste
( 10° 15' NW) do quilômetro quatrocentos e quarenta e quatro mais setecentos e trinta e três metros (km 4-44
733 m) do ramal do Orós da Estrada de Ferro Baturité e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimento:; e orientações magnéticas: mil trezentos e oitenta e cinco metros (1.385 m), setenta e sete graus noroeste (77° NW); quatro mil e noventa metros ( 4. 090 m), tri~ta e nave graus e cinqüenta minutos nordeste
(39° 50' NE); mil e cem metros (1:100 m), sul (S); mil e cem metros
(1.100 m), leste (E). Esta autorização é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.

+

Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declaraaa caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às ~ervidões de solo e
subsclo para os fins da l8.vra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Mírias.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará ·dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral rb
Ministério da Agricultu:-a. após o pagamento da taxa de nove mil cruzeiros
(C'$ 9.000,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.
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DECRETO N. 0 17.162 -

DE

16

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Claudino Alves da Nóbrega a lavrar jazida de
minério de estanho e colut:nbita no município de Ibianópolis, no Estado
da Paraíba

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Con.stituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Claudino Alves da Nóbrega a lavrar jazida de minério de estanho e columbita em terrenos situados
no lugar denominado Seridozinho, no distrito e município de Ibianópolis no
Estado da Paraíba, numa área de cem hectares ( 100 ha), definida por um
quadrado que tem '?m vértice situado à distância de duzentos e setenta metros
(270 m), com orientação cinqüen-:::õl e três graus nordeste (53° NE) da confluência dos riachos dos Algodões e Seridozinho e cujos lados, dive<gentes
dêsse vértice, têm o comp,rimento dé mil metros (1,000 m), e as orientações
magnéticas respectivas de setenta e três graus noroeste (73° NW) e dezessete
graus sudoeste ( 17° SW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíne<:~s, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário. da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União. ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas as servidões de solo
e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Códigú de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será íiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminado:. no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.'' A autorização de lav:;:-a terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o paglÕ!mento da taxa de dois mil cruzeiros
(C<$ 2.000,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
cla República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 17. Ú:i3 -

DE

16 DE NOVEMBRO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Gustavo Pereira do Vale a lavrar jazida de mica
e associados, no município de Conselheiro Pena, no Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arM
tigo 74, letra a, da Consti~uição e nos têrmos do Decreto~ lei n.O 1. ~85, de

29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado- o cidadão brasileiro Gustavo Pereira do Vale
a lavrar jnzidd de mica e associados, em terrenos ~itu2dos na fBzenda de
Vasante da Pedra no lugar denominado Córrego e Riacho do Marimbondo,
no distrito t município de Conselheiro Pena, no Estadc. de Minas Gerais, numa
área de cinqüenta hectares (50 ha), definida por um retângulo que tem
um vértice situado à distância de mil seiscentos e setenta e cinco metros
(1.675 m), co~ orientação magnética vinte e oito graus sudeste (28° SE)
de um marco de cimento encravado em frente à Igreja existente na praça de
Conselheiro Pena e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os se::>,:uintes
comprimentos e orientações magnéticas: oitocentos metros (800 m), trinta
graus 'sudeste (30° SE) e seiscentos e vinte e cinco metros (625 m). sessenta gmus sudoeste ( 60° SW) . Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e
dos artigos 32, 33, 34 e suas alÍneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.

Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art, 3. 0 Se o concessioi"lário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorizaçã'1 ele lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 d.o Cóoligo de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas 3s servidões de solo
e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Códigc de
Minas.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional di Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 io mesmo Código.

Art. 6. 0 A autorização üe lavra terá por título êste Decreto. que será
cranscrito no livro próprio dn Divisão de Fomento da Produção Minera:l do
Ministério da Agricultura. após o pagamento da taxa de mil cruzeiros (Cr$
1. 000,00).
Art.

7.c

RevogamMse as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 d3 Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio

Salle~.
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DECRETO N. 0 17.164 -

DE

EXECUTIVO

16

DE NOVEMBRO DE

,1944

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo Caldeira Brant a lavrar jazida de mica e
associados, no município de Setubinha, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c ar.
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto·lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Paulo Caldeira Brant a
lavrar jazida de mica e associados, em terrenos situados nos lugares deno.
minados Floresta e Felipa, no distrito de Setubinha, município de· Malaca~
cheta, no Estado de Minas Gemis, numa área de quarenta e cinco hectares
(45 ha), definida por um retângulo que tem um vértice. situado :à dist6.ncia
de trezentos metros (300 m), com orientação magnética quarenta e oito graus
nordeste ( 48° NE) da barra do córrego da Felipa no rio Setubinha e cujos
lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orienta~
ções magni§ticas: novecentos metros (900 m), oitenta e oito graus sudeste
(88° SE); quinhentos metros (500 m) dois graus sudoeste (2° SW). Esta
autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, al~m
das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autcrização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada C:ilduca
ou nula, n8 forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinh2.s estão sujeitas às servidões de sola
e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O conceSsionário da autorização será fiscalizado pelo D(Jparta·
menta Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministéno da Agricultura, após o pagamento da ta:xa de novecentos ::r:uzeiros
(C'$ 900,00).
Art. 7,0

Revogam·se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 17.165

~

EXECUTIVO

411

DE 17 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cide.dão brasileiro João França de Figueiredo a pesquisar quartzo
no município de Par:aopeba, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere G artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro João França de · Figueiredo a pesquisar quartzo numa área de trinta hectares (30 ha) situada no
imóvel denominado fazenda da Lontra, distrito e municipio de Paraopeba,
no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem
um vértice no extremo norte (N) da casa de negócio de Corn"élio França
de Figueiredo e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m) norte (N);· quinhentos metros (500 m) leste (E).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aut@ntita dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral 'do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
.da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N.0 17.166 -

DE 17 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alexandrino Garcia da Silva a pesquisar mica
e associados, no município de Resplendor, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1, 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alexandrino Garci-'.1 da
Silva a pesquisar mica e associados no distrito e município de Resplendor,
no Estado de Minas Gerais, numa área de trinta e cinco hectares setenta
e três ares e dezoito centiares (35.7318 ha), delimitada por um losango de
-seiscentos metros ( 600 m) de lado, tendo um vértice a mil e sessenta e
-cinco metros (1.065 m), no rumo magnético setenta e seis graus quarenta e
cinco minutos sudoeste ( 76° 45' SW) da barra do córrego Santana, afluente
do Rio Doce; os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir
<lêle, os seguintes rumos magnéticos: dez graus sudoeste ( 10° S\V) e oitenta
e sete graus noroeste (87° NW).
·
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabele~idos no Código de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de tTezentos e sessenta cruzeiros (Cr$
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360,00) e será transcrito ·no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministéri"o da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, :23.0 da Independência e 56.0 ·
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.167

~DE

17

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro FnulCisco Vaz da Silva ]útúor a pesquisar mica·
no município de Bom Jesus do Galho, no Estado de Minas Gerais

O Presidente. da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de·
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco Vaz da Silva
Júnior a pesquisar mica numa ár6a de sete hectares, setenta e nove ares b
quarenta e um centiares (7,7941 ha) situada na fazenda do Oriente, distrito
e município de Bom Jesus do Galho, no Estado de Minas Gerais, área esta
delimitada por um retângulo que tem um vértice a quatrocentos e noventa
e sete metros (497 m) no rumo magnético trinta e dois graus sudoeste (32°
SW) da confluência dos córregos LavOura e Oriente, e cujos lados, divergentes dêste vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
cento e noventa e um metros (191 m), cinqüenta e dois graus sudeste·
(52° SE); duzento:ii e cinqüenta e um metros (251 m), trinta e oito graus
sudoeste (38° SW),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesqUisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro Próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalJes

DECRET!J N. 0 17 .168 -

DE

17

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Naf},ib }afet a pesquisar turfa no município dbMogi das Cruzes, vo Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que n~e confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, d&
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nagib ]afet a pesquisar
turfa em terrenos situados à margem esquerda do Rio Tietê, no distrito
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município de Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo, numa área de cento
e setenta e cinco hectares trinta e nove ares e noventa e oitb centiares
(175,3998 ha), delimitada por um polígono que tem um vértice situado
na margem esquerda do Rio Tietê, à distância de mil trezentos e vinte e
dois metros e noventa centímetros ( 1. 322,90 m), rumo magnético sessenta
e um graus trinta minutos noroeste (61° 30' NW) do quilômetro quatro~
centos e cinqüenta e dois (km 452) da Estrada de Ferro Central do Brasil
e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos
e rumos .magnéticos: mil e trezentos metros (1.300 m), sessenta graus .sudeste ( 60° SE); oitocentos e cinqüenta e quatro metros ( 854 m), sessenta
e quatro graus trinta minutos nordeste (64° 30' NE); cento e oitenta e dois
metros ( 182 m), quinze graus noroeste ( 15° NW); quatrocentos metros
(400 m), trinta e dois graus trinta minutos noroeste (32° 30' NW); quatrocentos metros (400 m), setenta e cinco graus trinta minutos nordeste (75°
30' NE); quarenta e quatro metros (44 m), trinta graus noroeste (30° NW);
cem metros (100 m), seis graus nordeste (6° NE); noventa e cinco metrcs
(95 m), nove graus nordeste (9° NE), até a margem esquerda do Rio Tietê
pela qual segue para jusante até o vértice de partida.
Art.
Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de oitocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 880,00)
e será transcrito no livro próprio da Divi~ão de Fomento d<i Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

z_o

Art. 4.0

R8vogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.'"'
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles

DECRETO N.O 17.169-DZ 17

DE NOVEMBRO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Milton Morais Correia a pesquisar ametista, no
município de Itapagé, no Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985~ de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Milton Morais Correia a
pesquisar ametista no lugar denominado Araponga, distrito e município de
Itapagé, no Estado do Ceará, numa área de doze hectares oitenta e quatro
ares (12,84 ha), delimitada Por um quadrilátero, que tem um v81·tice a dis~
tância de cinqüenta e quatro metros (54 m), no rumo magnético quarenta e
nove graus trinta minutos noroeste (49°30' NW) da confluêncb dos riachos
Araponga e Santo Antônio e os lados a partir dêsse vértice têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300 m), oitenta e dois
graus sudoeste ( 82° S\V); quinhentos metros (500 rh), vinte graus sudoeste
(20° SW); trezeritos metros (300m), oitenta e nove graus nordeste (89° NE);
quinhentos e trinta e cinco metros (535 m), vinte e quatro graus nordaste
(24° NE).

H4
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é outorg2da nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autori:mção de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros . (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4. 0

Revogam-sé as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17.170-DE 17 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileím Amauri Larat1;jJeira Czu:mo a pesquisar mica e
associados no município de Rio Preto, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando dà atribu:::;ão que lhe confere o art. 74,
ietra a, da Constituição e nos têrmcs do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidad5o brasileiro Amauri Larangeira Carmo
a pesquisar mica e associ<::.U.os numa área de oitenta hectares (80 ha), situada
na fazenda Pascoal, distrito. e município de Rio Preto, no Estado àe Minas
Gerais, delimitada por um trapézio que tem um vértice a mil seiscentos e oitenta e três metros ( 1. 683 m), rumo oeste (W) da confJuênda dos córregos
Mariano e Sidreira e cujos lados têm cs seguintes comprimentos e rumos: nocentos metros (900 m), oeste (W); oitocentos metros (800 m), norte (N);
mil e cem metros ( 1.100 m), leste (E); oitocentos e vinte e dois metros
(822 m), quatorze graus sudoeste (14° SW).
Art. 2.0 Esta
CQdigo de Minas.

autorize.ção

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a texa de oitocentos cruzeiros (Cr$ 800,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO .N. 0 17.171-DE 17 DE NOVEMBRO DE 1944'
Autoriza o cfda.dâ.o brasileiro Hércules Marcondes Monteiro a pesquisar mica
associc.dos no muniCÍpio de J!duriaé, do Estado de Minas Gerais

3

O Presidente da República:, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o dd2dão brasileiro Hércules Marcondes Monteiro a pesquisar mica e associados numa área de trinta hectares (30 ha), situada na Fazenda Marimbondo, distrito de Itamuri do município de Muriaé,
do Estado de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice
a quatrocentos e cinqüenta metros (450 m), rumo cinco graus sudoeste (5°
SW) magnético, do ca:nto extremo sul (S) da casa de José Verdümo e os
lados que partem dêsse vértice com seiscentos metros (600 m) e rumo dezenove
graus sudeste (19° SE) magnético, quinhentos metros (500 m) e rumo setenta
e um graus sudoeste (71° SW) magnético.
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorgada nos

têrmos

estabelecidos

ao

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica,
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, .17 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.oda República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.172 -DE 17 DE NOVEMBIW DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Raul Costa a pesquisar quartZo ·no município de
Sete Lagoas, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Raul Costa a pesquisar
auartzo em terrenos situados nos imóveis denominados Morro da Boa Vista eêapão do Poço, no distrito e município de Sete Lagoas, no Estado de Minas
Gerais, em duas áreas distintas num total de oitenta e sete hectares (87 ha),
e assim descritas: a primeira com quarenta e cinco hectares ( 45 h a), delimitada
por um retângulo tendo um vértice a distância de quinhentos e oitenta e um
metros (581 m), no rumo magnético oitenta e dois graus sudoeste (82° SW)
do marco quilométrico três (3) da rodovia Sete Lagoas-Jequitibá, e os lados,
que partem dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos metros (900 m), trinta e nove graus trinta minutos noroeste (39°30,.
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NW); quinhentos metros (500 m), cinqüenta graus trinta minutos sudoeste
(50°30' SW); a segunda, corri quarenta e dois hectares (42 ha), delimitada por
um retângulo tendo um vértice à distância de novecentos e setenta metros
(970 m), no rumo magnético trinta e nove graus norOeste (39° NW), da
mesma amarração acima, e os lados que partem dêsse vértice, os seguintes
cOmprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros (700 m), sessenta e
quatro graus vinte e cinco minutos nordeste (64°25' NE); seiscentos metro3
(600 m), vinte e cinco .graus trinta e cinco minutos noroeste (25°35' NW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização é

outorgada

nos

têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos e setenta cruzeiros (Cr$ 870,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as dispo:;ições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N.0 17.173

-.DE

17

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Maria de Lourdes Pereira Nunes Coelho a pesquisar mica e associados no município de Peçanha, no Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Maria de Lourdes Pereira
Nunes Coelho a pesquisar mica e associados, na Serra da Escadinha, no local
denominado Laura dos Inácios, distrito de Coroaci, município de Peçanha
no Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta e sete hectares, dezessete
ares e cinqüenta centiares ( 67 .1750 ha), delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a cento e trinta metros (130 m), no rumo magnético
vinte e quatro graus sudoeste (24° SW) da confluência dos córregos da Pedra Branca ou do Elói e da Escadinha, e os lados a partir -do vértice considerado os seguintes comprimentos e rumos msgnéticos: oitocentos e trinta e trê3
metros (833 m), sessenta e "seis graus sudeste (66° SE); duzentos e cinqüenta metros (250 m), vinte e quatro graus nordeste (24° NE); setecentos
e sessenta e sete metros (767 m), sessenta e seis gra-us sudeste (66° SE);
quinhento3 e cinqüenta metros (550 m) vinte e quatro graus sudo~ste (24v
SW); mil e seiscentos metros ( 1. 600 m), sessenta e seis graus noroeste (66°
NW); trezentos metros (300m), vinte e quatro graus nordeste (24° NE).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização é

outorgada

nos têrmos

estabelecidos no

Art. 3. 0 O 'título da autorização de pesquisa que será uma via autêntic::~
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 680,00) e
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será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contráriO.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e- 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.174-DE 17 DE NOVEMBRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Vinícius Marins a pesquisar quartzo e pedr"a.s
coradas no município de Ataléia, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74.
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 d~
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Vinícius Ma rins a pe:;;quisar quartzo e pedras coradas numa área de cinqüenta hectares (50 ha:;,
situada no lugar denominado Mocororô, distrito e município de Ataléia, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que têm um
vértice a duzentos metros (200 m), no rumo magnético vinte graus sudeste
(20o SE) da confluência dos córregos do José Gomes e Boa Sorte e cujos
lados, divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil metros ( 1. 000 m), quarenta graus sudeste ( 40° SE); quinhentos metros (500 m), cinqüenta graus sudoeste (50° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidqs no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via aut~ntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e- será trans·
crito no livro próprio da Divisâo de Fomento da Produçâo Mineral dn Minis~
tério da Agricultura.
Art. 4.0 Rev~gam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de· novembro de 1944, 123.0 da
da República ,

Indepo~.dência

e 56.0

GETULIO VARGAS.

Apol~nio Salles.

DECRETO N. 0 17.175- DE 17 DE NOVEMBRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro José João Neves Rodrigdes a pesquisar opala no
município de Alto-Longá, do Estado do Piaui

O Presidente da República, usando da· atribuição que lhe confere o art, 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta.:
Art. 1.°

Fica autorizado o cidadão brasileiro José João Neve,s Rodrigues

n pesquisar opala numa área de vin:te hectares (20 ha), situada no lugar deno·

Col. de Leis -
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minado Carnaúbas, na sesmaria Jacaré, distrito e município de Alto-Longá, do
Estado do Piauí, e delimitada por um retângulo tendo um vértice a duzentos
e noventa metros (290 m) rumo setenta e sete graus trinta minutos nordeste
(77°30' NE) magnético, da confluência dos riachos Sêco e dos Côcos, e os
lados que partem dêsse vértice com quinhentos metros ( 500 m) e rumo seteno
graus sudeste (70° SE) magnético, quatrocentos metros (400 m) e rumo
vinte graús nordeste (20° NE) magnético.
Art, 2.0 Esta autorização é outorg8da nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será t:·<:JnS·
crito rio livro próprio da Divisão de Fo1pento da Produção Mineral do l\1inl.stério da Agricultura.
~
An, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da lndep;:-;1dência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17.176-DE 17 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Gabriel Barbosa a pesquisar quartzo no
município de Pequi, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe co.nfere o art. 74,
letra a; da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Gabriel Barbosa a pesquisa quartzo numa área de seis hectares ( 6 ha), situada nos lugares denomi
nados MaNia, e Lagoinha, distrito de Onça,. município de Pequi, no. Estado de
Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a trezentos e noventa e sete metros (397 m) no rumo magnético treze graus e trinta
riünutoS sudoeste ( 13°30' SW) da confluência dos córregos do Ma tão e da
Grota-Sêca e cujos lados divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros ( 400 m), treze graus sudeste ( 13°
SE); cento e cinqüenta metros ( 150 m), setenta e sete graus nordeste
(77° NE).
.
Art. 2.0 · Esta autorização é outorgada nos têrmos est<ibelecidos no
Código de Min~~,
Art. 3.0 O título da autorização de. pesquisa que será uma via autê.ntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será trans·
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mtr.istério da Agricultura ,
Art. 4.0 Revogam-se as diSposições em contrário·.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 17.177-DE 17 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Desidério Gonçalves de Matos a pesquisar cal·
cário no município de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74.
letra a, da Constítuicào e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 ( CócÍigo de Minas). decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Desidério Gonçalves de
Matos a pesquisar calcário numa área de um hectare e trinta e cinco ares
(1,35 ha), situada no imóvel denominado Chácar:a do Sena, distrito e mumcípio de Ouro Preto, no Estado de Minas G~rais, e delimitada por um· quadrilátero que tem um vértice a saís<:entos e oitenta metros"(680 m), rumo sessenta
e cinco graus e quarenta e cinco minutos sudeste ( 65°45' SE), do quilômetro
quinhentos e vinte (km 520) da Estrada de Ferro Central do Brasil e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: cento e
cinqüenta metros (150 m), quarenta e sete graus sudeste ( 47° SE): cinqüenta metros (50 m), dezoito graus sudoeste (18° SW); cento e vinte metros
(120 m), setenta e sete graus noroeste <77° NW); cento e cinqüenta metros
(150 m), doze graus e cinqüenta rilinutos nordeste (12°50' NE).
Art. 2. 0 Esta
Código de Minas.

autorização .é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de. pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do M!nistério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições et? contrário.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 . da Independência e Só.O
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DEC~ETO

N.0 17.178- DE 17 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brásileiro Abel Alves Couto a pesquisar mica e associadns
no município de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República-, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bra-sileiro Abel Alves Couto a pesquisar mica e associados no lugar denominado Cabeceira do Ribeirão do Onça,
distrito e município de Governador Valadares, no Estado de Minas Gera1s,
numa área de cento e dezenove hectares noventa e dois ares, e sessenta e oita
centiares ( 119,9268 h a), delimitada por um paralelogramo qu"e tem um
vértice a quatrocentos e trinta metros· ( 430 m) no rumo magnético vinte e
seis graus e trinta minutos nordeste (26°30' NE) da ~onfluência dos córrego<J
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da Lavoura e do Onça, e os lados que divergem do vértice considerado, a partir
dêle, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros
(1.000 m), seêsenta e dois graus sudoeste (62° SW); mil e duzentos metros
( 1. 200 m) • vinte e sete graus noroeste (27° NW") ,
Art. 2. 0 Esta
Código çle Minas.
Art. 3.0

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

O título Ua autorização de pesquisa que será urna via autêntica

dêste decreto, pagará a taxa de mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 1.200,00) e será
transcrito no livro prÓp1:io da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
1\<Iinistério da Agricultura,
Art. 4.0

Revogam-se· as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de- novembro de 1944, 123.0 da Independência a 56.0
da República.
GETULlO VARGAS.

Apolonio Salles"'

DECRETO N. 0 17. 179- DE 17

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Olímpio Mendes de Melo a pesquisar quartzo
e associados, no município de São João do Piauí, no Estado do Piauf
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos 'têrmos do Decreto·lei n. 0 1.985, de 29 d~
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica aUtorizado o cidadão brasileiro José Olímpio Mendes de
Melo a pesquisar quartzo e associados numa área de duzentos hectares (200 ha),
situada no lugar denominado Lagoa do Taboleiro, distrito e município de São
João do Piauí, no Estado do Piauí, delimitada por um retângulo que tem um
vértice a· mil trezentos e trinta metros ( 1. 330 m), rumo setenta e seis graus
sudeste magnético da sede da fazenda Lagoa do Taboleiro e os lados, que
partem dêsse vértice, com dois mil metros (2.000 m) rumo oitenta e nove
graus trinta minutos sudeste ( 89°30' SE) magnético, mil metros ( 1. 000 m)
rumo trinta minutos nordeste (30' NE) magnético.
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização é

outorgada nos têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2. 000,00) e se!'á
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agriculturb.
At1. 4.0

Revogarri.~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 17.180-DE 17 DE NOVEMBRO DE 1944
Autoriza os cidadãos brasileiros Bertoldo Alves Pereira, Antônio Alves Pereirt>.
e João Furiati a pesquisar mica e associados no município de São João
Nepomuceno, no Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, , de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Bertoldo Alves Pe·
reira, Antôni.o Alves Pereira e João Furiati a pesquisar mica e as<>ociados numa
área de seis hectares quarenta e cinco ares e noventa e cinco centiares
(6,4595 ha), situada na fazenda dos Matas, distrito de Descoberto, município
de São João Nepomuceno, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada
por um polígono irregular qUe tem um vértice na confluência dos córregos do<J
Ivlarúlinos e Modesto e cujos lados a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: cento e quatro metros (104 m), oitenta e
trê~ graus nordeste ( 83° NE); cento e trinta metros ( 130 m), oitenta e três
graus e trinta minutos sudeste ( 83°30' SE); trezentos e quarenta e sete metros
(347 m), oito graus e trinta minutos noroeste (8°30' NW) cento e noventa
metros {190 m), oitenta graus e trinta minutos sudoeste (80°30' SW); duzentos e sete metros (207m), dois graus e trinta minutos· sudoeste (2°30' SW);
cento e sete metros ( 107 m), nove graus sudeste (9° SE)
Art. 2.0 Esta
Código de. Minas.

autorização é

outorgada

nos têrmos

estabelecidos

ao

Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário-.

Rio de JaP.eiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da Indeper.dência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17.181 -

DE

17 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Antônia Alves Pereira, a pesquisar mmeno de
cromo e associados no município de Piracanjuba, no- Estado de Goiás
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74.
l-etra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Ailtônia Alves Pereira, a
pesquise.•r minério de cromo e associados em terras da fazenda do Paraíso, distrito de Mairipotaba, .-- unicípio de Piracanjuba, no Estado de Goiás, numa
área de trezentos e oitenta e dois hectares e noventa e cito ares (382,98 ha)
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delimitad~·

por um polígono que tem um vértice à distância de quinhentos e
quinze metros (515 in) no rumo verdadeiro trinta e três graus noroeste (33°
N\V) do centro da ponte sôbre o córrego Paraíso, no cruzamento com o es-trada de rodagem que da casa de Isaia•s Azeredo segue para Goiânia; os lados,
a partir dêsse Vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
trezentos e noventa e dois metrOs (392 m), cinqüenta e seis graus e trinta
minutos sudoeste ( 56° 30' SW); mil e oitenta e oito metros ( 1. 088 m) oi~
tent& graus e dezoito n;1inutos noroeste (80° 18' NW); mil novecentos e noventa e dois metros ( 1. 992 m), trinta e ·dois graus e cinco minutos sudeste
(32::~ 05' SE); quatrocentos e vinte e dois metros (422 m), quarenta e nove
graus e trinta e dois minutos nordeste ( 49° 32' NE); seisçento& e quarenta
e sais metro.s (646 m), oitenta e seis graus sudeste (86° SE); seiscentos e
dezoito metros (618 m), quarenta e seis graus e cinqüenta e cinco minutos
nordeste ( 46° 55' NE); trezentos metros (300 m), setenta e seis graus e
dezenov~ minutos sudeste
( 76° 19' SE); quinhentos e quarenta metros
(540 m), setenta e um graus e cinqüenta e dois minutos sudeste (71° 52' SE);
mil quinhentos e quarenta e três metros (1.543 m), nove graus e cinqüenta
minutos noweste (9° 50' NV!); trezentos e trinta e nove metros (339 m),
oitenta- e nove graus e cinco minutos noroeste ( 89° OS' NW); mil trezentos
e sete metros (1.307 m), oitenta graus e vinte e cinco minutos sudoeste

( 80° 25' SW) .
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autênticd
déste decreto, pagará a taxa de três mil oitocentos e trinta cruzeiros (Cr$
3. 830,00). e será trnnscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N.C 17.182 -

DE 17 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Guimarães Simões a pesquisar quartzo,
no município de Para.opeba, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco GuimarE!es Si~
mões a pesquiso.<r quartzo em terrenos do imóvel denominado Burití do. Barro
no Comum do Retiro, no distrito e município de Paraopeba, no Estado de
Minas Gerais, numa área de dezoito hectares (18 ha), delimitad'l por um
retângulo tendo um vértice a oitocentos e setenta e seis metros (876 m), no
rumo ma-gnético trinta e cinco graus noroeste (35° NW) da confluência dos
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córregos do Burití de Cima e do Burití do Barro e o~ lados, que partem dêsse
vértice, os wguintes comprimentos e rumos magnéticos: Quinhentos metros
(500 m), cinqUenta e nove graus quarenta e cinco minut-os nordeste (59° 45'
NE); trezentos e sessenta metros (360 m), trinta graus quinze minutos noroe-ste (30° 15' N\V).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização é

outorgada

nos têrm.')S

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagarD a t;:.•xa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17.183-

DE

17

DE-NOVEMBRO DE

1944

Concede reconhecimento, sob -regime de inspeção permaizente, ao curso ginasial da Ginásio São Francisco, com sede no Rio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:

Art. 1.0 É concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio São Francisco, com sede no Rio Grande,
no Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo· Capanetila.

DECRETO N. 0 17.184 -

DE

17

DE NO~MBRO DE

1944

Concede reco-nhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial
do ·Ginásio Martins Fontes, com sede em São Paulo:Não foi

publi.c~do

a indu no Diário Oficia.! por falta de pagamento.
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"DECRETO N.O 17. 185 -

DE

18

DE NOVEMBRO DE

1944

Aprova: o Regimento do Serviço Nacional de Doencas Mentais do Departamento Nacional de Saúde do Ministério da Educação e Saúde
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1,° Fica aprovado o Regimento do Serviço N~cional de Doenças
Mentais (S.N .D.M.) do Departamento Nacional de Saúde, que, assinado
pelo Ministro de Estado da Educação e Saúde,- com êste baixa.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
,revogadas as ·disposições em contr8.rio.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1944, 123.0 da Indep:mdência

56.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustcvo Capanema.

REGIMENTO !lO SERVIÇO NACIONAL DE DOENÇAS MENTAIS
CAPÍTULO I
DA FINALiriADE
0

Art. 1.
O $erviço Nacional de Doenças Mentais (S.N.D.M. ), órgão
integrante do Departamento Nacional de Saúde (D. N. S. ) , tem por fina!idade:

\

I - superintender as atividades dos Órgãos oficiais de assistência a
copatas, existentes no Distrito Federal;

psi~

II - planejar para todo o território nacional os serviços de assistência e
proteção a psicopatas, orientando, coordenando e fiscalizando as respectivas
instalações e atividades;
Ip- opinar sôbre a organização de quaisquer serviços públicos ou parti·
culares de assistência e proteção a psicopatas e rever códigos, regulamentos
e regimentos que cuidem do assunto;
IV manter organizado o cadastro dos estabelecimentos oficiais e particulares de: assistência e proteção a psicopatas e registro atualizado das
respectivas atividades;

V incentivar o desenvolvimento das atividades de higiene mental,
inclusive dentro dos ·serviços estaduais de saúde pública;
VI fazer estudos e investigações a respeito da etiopatogenia, da
profilaxia e do tratamento das doenças mentais;

Vll - facilitar e orga11izar o ensino da psiqUiatria e da higiene mental
em suas dependências;
VIII divulgar novas aquisições científicas, mediante resenhas sôbre
problemas de assistência a psicopatas e higiene mental, indicando, documentadamente, os resultados colhidos na prática de suas aplicações;
IX - cooperar com os Órgãos de propaganda de higiene mental e or~
ganizaçôes públicas e particulares de fins humanitários, especialmente instituições de luta contra os grandes males sociais;
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X - coopçrar com o Serviço Federal de Bioestatística na regulari-zação
da estatística hospitalar de psicoPatas e com o Serviço Nacional de Educação
Saintária na esfera das atividades dêste;
XI ~ opinar nos processos de subvenção federal a instituições de assis·
tência a psicopatas, no que disser respeito a obngações que elas devam
assumir, e fiscalizar o cumprimento das exigências estabelecidas p?lo poder
competente;
XII - cooperar com a Divisão de Obras do Departamento de Administração do Ministério da Educação e Saúde na organização de projetos e
plantas-padrões para hospitais, dispensários e· outros estabelecimentos de assistência a ps1copatas;
XIII - emitir pareceres sôbre projetos de localização, construção, remodelação, adaptação e instalações de serviços de assistência a psicopatas;
XIV - zelar pelo fiel cumprimento da legislação referente à proteção
legal, bem-estar, assistência, tratamento e amparo aos psicopatas.
Parágrafo único, As atividades de que cogita êste artigo serão exercidas pelo Serviço, diretamente, ou por intermédio das Delegacias Feder!.lis
de Saúde do D.N .S.

CAPíTULO li
DA ORGANIZAçÃO

Art. 2.0
I -

O S.N .D.M. compõe-se de:

Órgãos centrais:
a) Seção de Coopereção (S.C.)
b) Seção de Administração (S.A.)

11 -

Órgãos locais:
a) Centro Psiquiátrico Nacional (C.P. N.)
b) Colônia Juliano Moreira (C.J .M.)
c) Manicômio. Judiciário (M.J.)

I I I - Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (E.E.A.P.),

Art. 3.0 O S.N.D.M., o C~P.N., a C.J.M. e o M.J. terão dirc·
tores nomeados, em comissão, pelo Presidente da República e a E.E.A.P.
terá um diretor designado· pela mesma autoridade.
Art. 4.0 A S. C. será chefiada por um médico psiquiatra, designado
pelo Diretor-Geral do D. N. S., por indicação do Diretor do S. N. D. M.
Art. 5.0 A S. A. será chefiada por funcionário designado pelo Diretor
do S. N. D. M., mediante aprovação do Diretor-Geral do D. N. S.
Art. 6.0 O Diretor do S.N .D.M. terá um assistente jurídico, admi·
tido na forma da legislação em vigor, e um secretário por êle designado.
Art. 7.0 Os Órgãos loCais a que se refere o item II do artigo 2.0 terão
administradores designados pelos respectivos diretores, mediante aprovaçã0
do Diretor do S.N.D.M., e a E.E.A.P. terá um secretário designado pelo
Diretor do S.N.D.M.
Art, 8.0 Os órgãos do S. N. D. M. furicionarão perfeitamente coordenados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do Diretor.
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CAPíTULO III
DA COMPETÊNCIA E COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I
Da S. C.
Art. 9.0

À S. C. compete:

I - fazer inquéritos e investigações sôbre a incidência e sôbre a pro·
filaxia das doenças mentais;
li - organizar ambulatórios junto às Delegacias de Saúde;
III - divulgar novas aquisições científicas, mediante_ resenhas sôbre problemas de assistência a psicopatas e higiene mental e que evidenciem possibilidades de aplicação, indicando, documentadamente, os resultados obtido'i
na prática;
IV - au:dliar os órgãos de propaganda de higiene mental e cooperv.r
com organizações públicas ou particulares de fins humanitários, especialmente instituições de luta contra os grandes males sociais;
V cqlaborar com os serviços estaduais na proteção e assistência a
psicopatas;
VI - relativamente a serviços de assistência e proteção a psicopatas em
todo o território nacional:
a) orientá~los, coordená~los e fisca1izá~los na su'a organização, instalaçõe:;
e funcionamento;
b) opinar sôbre a respectiva localização e projetos de construção, remo·
delação e adélptnção;
c) manifestar~se sôhte quaisquer projetos de organizações, reformas ou
ampliações de entidades oficiais ou particulares e, bem as~im, sôbre os respectivos regulamentos e regimento.s;
d) manter organizado o cadastro dos estabelecimentos oficiais e particulares e o registo, atualizado, das atividades dos mesmos;
e) cooperar com a Divisão de Obras do Departamento de Administração
do M-inistério da Educação e Saúde na organização dos projetos plantas-padrões
de hospitais, dispensários e outros estabelecimentos;

VII - opinar nos processos de subvenção federal a instituições de assistência a psicopatas. no que disser respeito às obrigações que devam assumir,
e fiscalizar o cumprimento das exigências estn·belecidas pelo poder competente;
VIII - organizar serviços e campanhas de higiene mental;
IX - incentivar o desenvolvimento das atividades de higiene mental
e de assistência aos psicopattts nos serviços estaduais de saúde, formulando
planos para ã organização das mesmas;
X - zelar pelo fiei" cumprimento da legislação referente à proteção legal,
assistência e amparo aos psicopatas e à promoção de seu bem~estar e tratamento.
§ 1. 0 Por intermédio do Diretor do S.N.D.M., a S.C. entrará em
acôrdo com as autoridades federais, estaduais e municipais da Educação, da
Saúde e da Justiça, com o objetivo de:
'

I selecionar menores anormais sob o ponto de vista neuro-psiquiá~
trico;
11 - surpreender a predisposição às doenças mentais;
III - promovei a profilaxia bio~social da delinqüência.
§ 2.0 Obedecendo à orientação técnica da S. C., haverá junto às Delcg"l.:::i;:;:> Fd::"rais de Saúde médicos psiquiatras e enfermeiros especializa~
C:cs c:•• l~:::..:::itÜatria.
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SEÇÃO H
Da S. A.

Art. 10. À S. A. compete promover as medidas preliminares neces~
sárias à administração de pessoal, material, orçamento, comunicações, biblio~
teca e portaria a cargo do Serviço de Administração do D. N. S. . com o
qual deverá funcionar perfeitamente articulada, observando as normas e métodos de trebalhq pelo mesmo pre~critos.

SEÇÃO III
Do C.P. N.

Art. 11. Ao C. P. N. compete assistir, distribuir e internar doentes
mentais, no Distrito Federal, realizando pesquisas e estudos sôbre as psicopatias.

Art. 12. O C. P. N. compreende:
Bloco Médico-Cirúrgico ( B. r-A:. C. ) ,
I
li
III

IV

v

VI
VII
VIII
IX
X

XI

Seção de Fisioterapia e Fisiodiagr:.óstico (S. F. F.).
Laboratório.
Farmácia-.
Instituto de Psiquiatria (I. P.).
Hospital Pedro II (H. P.).
Hospital Gustavo Riedel (H. G. R.).
Hospital de Neuro-Psiquiatria Infantil (H. N. :P. I.) .
Hospital de Neuro-Sífilis (IL N, S.).
Administração.
Sec r e ta ria,

Art. 13. O B. M. C., a S. F. F., o- Laboratódo, a Farmácid e a
Secretaria serão chefiados. os dois primeiros por médicos e os três últimos,
respectivamente, po1 um técnico de laborcitódo, um farmacêutico e um funcionário, indicados, uns e outros. pelo Diretor do C. P. N. e designados
pelo Diretor do S. N D. M.

Art. 14. O I. P., o H. P., o I-I. G. R., o H. N. P. I. e o H. N. S.
terão diretores non:eados, em comissão, pelo Presidente da República
Art, 15. A Administração fica sob o encargo de um Administrador designado pelo Diretor do C. P. N.
Art. 16. Ao B. M. C. compete:

I - receber, para observação e tratamento, doentes mentais com intercorrências e afeções médico~cirúrgicas;
II - receber e tratar cs psicopatas portadores de doenças infecto~con
tagiosas;
III atender às solidtacôe::. de trabalhos cdontológicos feit8s pelos
diretores e chefes de Serviço
Art. 17. Ao B. M. C. são anexos o Pavilhão Brz.·ule Pinto e o Gabine'ce
Odontológico.
Art. 18. À S F. F. comp~te re~lizar exames. tratamento e ps-squisas
baseados nos proceSSos físicos,
Art. 19. Ao Laboratório compete realizar exames e pesquisns cl!nkns,
anatômicas, soro!ógic&•s e bacteoriológicas,
Art. 20. À Farmácia cabe executar os serviços farmacêuticos n~ceJ2á
rios e os diversos Órgãos do C. P. N.

i2B
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Art. 21. Ao I. P, compete:
I ~ receber, sob regime de internação aberta, doentes nervosos e mentilis para observação. e"Xame e tratamento, msmtendo as necessárias seções
hospit2.lares;

!I -

identifica•, edmitir e fazer a triagem dos psicopatas no Distrito

Federal;
III -

amparar e ~s.dshr os egressos do-s Ótg.ilos de as:dstência a psi::o-

patas no Distrito Federal ;
IV - organizar urn patror:;atc de egressos;
V -- cooperar cem o Serviço de Bioestatística no levantamento estatístico e organizar, no Distrito Federal. a ficha beredobioló;?;ica dos osicopat8~; [)_lienados ou não;
VI cols.·borm com a S. C. na promoção. em bases ci;müficfá da
PI'ofilaxia das doenças nervosas e mentais;
VII -- estudar, em colabomção com a S. C .. as cawms das doenças
nervosas e mentais, com objetivos sociais e eugênicos;
VIII - realizar estudos e pesquisas <;Ôbre doença:> nervosas e <nE>ntais,
~-oope;zndo cem os órgãos federais de ensmo da psiquiatria;
IX - realizar serviços de higiene mental no Distrito Federal, de 8.CÔrdo
comaS. C.
Art. 22. O I. P. compreende, 2!ém de enfermarias para um e outro
sexos, gabinetes de exames. gablinete d'entário, gabinete de raios X, gabinete
fotográfico e outras dependências médico-edrninistretivas gerais:

I - Setor de Higiene MentaL Admis:õão e Triagem ( St. H. M A T.),
ambclatórios, s8l<.~s de tratamento, ser·viço de visitação, serviço d~ higier;e mental e [Jropag::mda, serviço de internação, gabinete de identifica~,:·ão,
di~pemários e patronato de egressos.

(:Om

TI Setor de Pesquisas Neuro-Psiquiátricas (St. P. N. P. ), coro
laboratórios, gabinete de psicologia, gabinete de eb'trologia, serviço de heredobiologia, serviço de neuriatria, serviço de psiquiatria e serviço de m~dicina
expz.riment:êil especializada.
III -

Zeladoria.

Parág:fafo único. À Zeladoria é subordinada um~ Portaria,
Art. 23. Ao H .. P. compete receber, sob o regime de internação mista,
para observação e tratamento, psicopatas de ambos os sexos, com perturbações mentais :;:•gudas,
Art. 24. O H. P. compreende, além de seções e enfermarias para psicopatas, seções de tratamentos especializados, gabinete dentário e outras dependências médico-administrativas:
I - Secretaria
II Zeladoria.
Parágrafo único.

À Zc;;ladoria é subordinada uma Poi-taria.

Art. 25.
Ao H.G.R. compete receber, sob o regime de internação
mista, para exnme e tratamento, doentes mentais em estado subagudo inclusive os envü.. dos pelas instituições de previdência,
Art. 26. O H. G. R. comprec;;nde, além de seções e enfermarias para
um e .mtros sexos, serviço de terapêutica ocupacional, g<J.binete dentário e
outras dependências médicc-administrativas, uma Zeladoria.
Parágrafo único.

À

Zeladoria é subordinada uma Portaria,
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Art. 27.
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Ao H.N.P.I. compete:

I - receber para observação e tratamento, até a fase prepubernl, crianças
anormais sob o ponto de vista neuro-psiquiátrico:
II -- rnf.mter escol~ médico-pedagógica para educação e instrução de
menores anormais, com classes de pafectíveis e imperfectíveis ou ineducáveis.
Art. 28. O H.N .P.I. compreende, além de enfermarias para um e
outro sexos. ;"tmbubtórios._ escola médico-pedagógica, serviço de praxiterapia,
gabinete dentário e outras dependências médico-administrativas, uma Zeladoria.
Art.

29.

Ao H.N.S.

compete:

I - fazer o tratamento e a profilaxia das doenças nervosas e mentais
que tenham como causa a sífilis, mantendo as necessárias seções hospitalares;
II realizar estudos e pesquisas no domínio da neuro-lues,
Parágrafo único. O H. N. S. compreende, além de laboratório de pesquisas, enfermarias, ambulatório e outras dependências médico-adminhtrativas, uma Zeladoria.
Art.

30.

À Administração compete:

I - manter os serviços de portaria;
11 - manter os necessários registos relativos ao pessoal;
III gerir os serviços de almoxarifado;
IV - guardar e conservar a biblioteca e os museus;
V - mante1 em perfeitas condições de utilização as salas de aulas, os
auditórios. ~ capela e o necrotério;
VI ~- manter em perfeito funcionamento os serviços de cozinha, copa
e lavanderia cuja execução lhe caiba.
Parágrafo único. À Administração é subordinada uma Portaria.
Art. 31. À Secretaria compete providenciar sôbre o andamento dos
papéis do C.P.N., de acôrdo com os despachos do respectivo Diretor, organizar mapa~ estatísticos e ter sob sua guarda tôda a documentação do órgão.
Art. 32. Os Setores do I. P. serão chefiados por psiquiatras indica
dos pelo Diretor do C.P. N. e designados pelo Diretor do S. N. D. M
Art. 33
Caberá ao Chefe do St. H. M. A. T. a superintendência dos
ambulatódos do Serviço localizados fora dos estabelecimentos hospitalz.res
do S. N. D. M .. no Distrito Federal.
Art. 34. A Secretaria do H. P. será chefiada por um servidor indicado pelo Diretor dêsse órgão e designado pelo Diretor .io S. N. D. M.
Art. 35. Às Zeladorias do I.P., do H.P., do H.G.R., do H.N.P.l.
e dO H. N. S. compete zelar pela limpeza e conservação dos móveis, objetos
quaisquer <:. dependências do respectivo estabelecimento.
~ 1. 0
À Zeladoria do H.P. cabe, também, o serviço de copa do estabelecimento.
!:j 2.C'
A Zeladoria do 1-LG.R. cabe, também, o serviço de cozinha do
estabelecimento.
S 3.0 À Zels.doria do H.N .P .I. cabe, tambérp, o serviço de lavanderia,
cozinha e copa do estabdecimento.
§ 4. 0 À Zeladoria do H. N. S. cabe, t8mbém, o serviço de cozinha do
estabelecimento.
'

Art. 36. As Zeladorias terão chefes designados pelos diretores dos estabelecimentos respectivos, mediante aprovs.ção do Diretor do C.P. N.
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SEÇÃO !V

Da C.].M.

Art. 37. A C.J .M. compete internar e assistir psicopatas crônicos de
ambos os sexos, sobretudo os que possam ser beneficiados pela praxiterapia.
Parágrafo único. Em residêndas localizadas nos terrenos da C. J. M., ou
em suas proximidades, será prestada a assistência hétero~familiar a doentes
mentais
Art

38.

A C.J.M. compreende:

Bloco Médico~ Cirúrgico Álvaro Ramos (B. M. C. A. R.);
Seção de Praxiterapia (S. P. ) ;
Ill - Farmácia;
IV-- Núcleo Rodrigues Caldas (N.R.C.);
·v -- Núcleo Ulisses Viana (N. U. V. ) ;
VI - Núcleo Franco da Rocha (N.F.R.);
VII - Núcleo Teixeir<l Brandão (N.T.B.);
VIIl Administração;
IX ~ Secretaria.

I H

ParágraÍo único, A C. J. M. disporá, ainda, de gabinete de fisioterapia e fisiodiBgnóstico, laboratórios, biotério, ambulatórios, demais dependências médicas complementares e pavilhões para tuberculosos.
Art. 39. O B.M.C.A.R., a··s.P., a Farmácia, o N.R.C., o N.U.V.,
N.F.R. o N.T.B. e a Secretaria serão chefiados: o Bloco e a S.P. por
médicos ou psiquiatras; a Farmácia por urn farmacêutico; os Núcleos por
psiquiatras e a Secretaria por um funCionário, indicados, uns e outros, pelo
Diretor da C.J.M. e designados pelo Diretor do S.N.D.M.
Art. 40. A Administração fica sob o encargo de um Administrador
designado pelo Diretor da C. J. M,
Art. 41. Ao B.M.C.A.R. compete recolher psicopatas, de ambos os
sexo!!, cem intercorrências médico·cirúrgicas ou que sejam portadores de moléstias infecto·contagiosas.
0

:parágra·fo único.
menta.

O B. M. C. A. R.

compre~nde

~m

pavilhão de isola·

Art. 42. À S .P. compete organizar e dirigir os serviços de trabalho
terapêutico para os doentes internados na Colônia.
Art. 43. À Farmácia cabe executar os serviços farmacêuticos necessários aos diversos órgãos da C.J .M.
Art. 44. Os núdeos da C. J . M. disporão, cada um dêles, de setor de
terapêutica ocupacional, gabinete dentário, cozinha, lavandaria e demais dependências complementares.
Art. 45. O N . R. C. e ·o N. F. R. compreenderão, cada um dêles, um
pavilhão para adolescentes e juvenis.
Art, 46.

À Administração compete:

I - manter os serviços de portaria;
II - manter os necessários registos relativos ao pessoal;
III - gerir os serviços do almoxarifado;
IV - guardar e conservar a biblioteca;
V ~ conduzir os serviços de praxiterapia e de agi"o·pecuart!lj
VI - manter em perfeitas condições· de utilização o necrotério;
VII - manter em p"erfeito funcionamento as oficinas e os serviços de
hwandaria, cozinha e copa, cuja execução lhe caiba,
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Perágrafo único.

À
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Administração é subordinada uma Portaria

Art. 4 7. À Secretaria compete providenciar sôbre o andamento do.s
papéis da C. J .M., de acôrdo com os despachos do respectivo Diretor, organizar mapas estatísticos e ter sob sua guarda tôda a documentação do órgão.
SEÇÃO V
Do Nl. ].

Art. 48. Ao M. J. compete receber, sob o regime de internacão f e·
chada, e por determinação judiciária, para observação e tratamento:
I - delinqüentes isentos de responsabilidade por motivo de afecção mental. quando, a critério do Juiz, assim o exigir a segurança pública;
II - condenados que, recolhidos a prisões federais, apresentarem sintomas
de perturbação mental;
III - acusados que deva·m ser submetidos a observação ou tratamento
psiquiátrico.
Art. 49. Além da Administração, o M.J. ·compreende seção de praxi·
terapia, seções d·:J internação para um e outro sexos, 18boratório, farmácia,
gabinete dentário· e _outras dependências médico-administrativas.
Art. 50. A Administração fica sob o encargo de um Administrador
designado pelo Diretor do M. J.
Art . 51 .

À

Administração compete:

I - manter os serviços de portaria;
II - manter os nec~s-sários registos relativos ao pes:o.oal;
III - guardar e conservar a biblioteca;
IV - manter em perfeito funcionamento os serviços de cozinha.
Parágrafo único.

À Administração é subordinada uma Portaria,

SEÇÃO VI
Da E. E. A. P.
Art. 52. À E. E. A. P. compete preparar enfermeiros auxiliares pa1·a
os serviços sanitários e assistenciais e promover a especialização, em serviços
psiquiátricos, de enfermeiros· e enfermeiros auxiliares diplomados;
Art. 53. A E.E.A.P. em matéria de ensino dispõe de regulament~
próprio.
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO. PESSOAL

Art. 54. Ao Diretor do S. N. D. M. incumbe:
I - orientar e coordenar as atividades do Serviço;
II - despachar, pessoalmente, com o Diretor Geral do D. N. S.;
III - baixar portarias, instruções e ordens de $erviço;
IV - comunicar·se, diretamente, sempre que o interêsse do serviço o
exigir, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os Ministros :ie Es~
tado, caso em que deverá fazê-lo por intermédio do Diretor Geral do
n'. N. S.;
V - submeter, anualmente, ao Diretor-Geral do D. N, S. o plano de
trabalho do Serviço;
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VI - apresent<Jr, anualmente, ao Diretor-Geral do D. N. S. relatório
sôbre as atividades do Serviço;
VII - propor ao Diretor-0-:;ral do D. N. S. S.tS providências necessárias ao aperfeiçoamento do serviço;
VIII ~ reuni!. periàdicaniente. os chefes dos órgãos que lhe são subor~
dinadus, para discutir e assentar providências relativas ao Serviço e C'Omparecer às reuniões para a::; quz.•is seja convocado pelo Diretor-Geral do
D. N. S.;
IX - opinar em todos os assuntos relativos às atividades da repartição,
dependentes de solução de autoridades superiores, e resolver os demats, ouvido~ os Órgãos que compõem o Serviço;
X ~ organiz<~r, conforme as necessidades do serviço, turmas de tHtbalho
com horário especi21l;
XI ~ determinar ou autorizar a execução de serviço exterri.o;
XII - admitir e dispensar, na forma da legislação, o pessoal extranumeJário;
XIII - fazer ou aprovar a designação de ocupanteS de funções gratiÜcadaos e seus substitutos eventuais e dispensar os ocupantes cuja designação
lhe caiba;
XIV ~ rUovimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, c pes~
soai lotado no S. N. D, "f\A.;
XV - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem
diretamente subordinado e aprovar a dos demais servidores ;
X.VI - orgamzar e alterm a escala de férias do pessoal que lhe fôr
direta·rrente subordinado e aprovar a dos demais servidores;;
XVII - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de smpensão
até 15 dias. aos servidores lotados no Serviço e propor .ao Diretor-Geral do
D. N. S a aplicação de penalidade que exceder de sua alçada;
XVIII - determinai a instauração de processo administrativo;
XIX antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho; E:
XX - s,.plicar as dotações destinadas à aquisição de obras e publicações, revistas e jornais cientificas. ·observadas as disposições legais.
Art. 55. Aos Diretores do C.P. N., da C.]. M., doM. ]., da
E. E. A. P. e aos chefes da $. C. e da S. A. incumbe:
I - orientar e coordenar as atividades dos Órgãos respectivos;
!I - despachar pessoalmente com o Diretor do S, N. D. M.;
III - baixar portarias, instruções e ordens de serviço j
IV - submeter, anualmente, ao Diretor do S. N. D. M. o plano de
trabalho do órgão respectivo;
V - apresentar, anualmente, ao Diretor do S. N. D. M. ralatório
sôbre as atividades do órgão ·respectivo;
VI - propor ao Diretor do S. N. D. I-.1. as providências necessárias
eo aperfeiçoamento dos .serviços;
VII - reunir periàdicamente oS chefes dos órgãos que lhes forem subordinados para assentar providências relativas ao serviço, e comparecer às reuniões para as quais sejam convocados pelo Diretor do S. N, D. M.;
VIII opinar em todos ·os assuntos relativos às atividades da repartição, dependentes de solução de autoridades superiores, e resolver os demais,
ouvidos os órgãos que compõem o Serviço;
IX - organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial;
·
X - determinar ou autorizar a execução de serviço externo;
XI - movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pessoal
lotado nos Órgãos respectivos;
XII ~ expedir boletins de merecimento de funcionários que lhes forem
diretamente subordinados;
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XIII - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhes fôr diretanlente subordinedo e aprovar a dos demais seividores;
XIV elogiar ou impor penas disciplinares aos seus subordinados, inclusive a de suspensão até 8 dias, e representar ao Diretor do S, N. D. M.
quando a penalidadé não couber na sua alçada;
XV - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho.
Art. 56.
também:

Aos Diretores do C.P.N., da C.J.M. e do M.J. incumbeh

I autorizar a admissão e alta de doentes;
11 autorizar a transferência de doentes para dependências do mesma
órgão;
III - providenciar sôbre as transferências de doentes para órgãos hospitalares que não lhes sejam subordinados, quando estas forem autorizadas pelo
Diretor do S.N .D.M.;
·
IV - designar e dispensar os ocupantes da função de Administrador ;
V estabelecer e aprovar tabelas de plantões. de serviço, bem assim
de refeições, de acôrdo com as normas fixadas pelo órgão competente do
D.N.S.;
VI - visar guias de entrega das rendas do órgão;
VII - fixar prêmios para os doentes que trabalham.

Art. 57. Ao Diretor do M. J. incumbe, ainda, quando tiverem cessado
os motivos clínicos ou médico-legais determiriantes de uma internação, participar a ocorrência à autoridade competente, para que esta disponha sôbre o
destino do internado.
Art. 58.

Ao Diretor da E.E:A.P. incumbe, ainda:

I autorizar a admissão de alunos nos cursos, de acôrdo com as exigências da lei;
.
II - aprovar horários para os cursos e organizar programas, submetem~o.os à aprovação do Diretor do S. N. D. M.;
III - convocar professôres para reuniões, sempre que fôr necessário;
IV - designar professôres para as bancas de exames e de provas;
V - zelar pelo ensino, pelo cumprimento dos horários estabelecidos epela execução dos programas de trabalho da Escola;
VI - propor ao Diretor do S. N. D. M., quando oportuno, a realização.
de provas para a admissão nos cursos de especialização;
VII - conceder novas chamadas de alunos para provas;
VIII - assinar diplomas e demais documentos relativos à Escola.

Art. 59.

Ao Chefe da S.C. incumbe, ainda:

·I - inspecionar serviços e atividades, oficiais e particulares, relacionadas com os trabalhos da Seção, quando tal o determinar o Diretor do
S.N.D.M.;
II - responder, por intermédio do Diretor do S. N. D. M., às consultas
feitas sôbre assuntos técnicos que se relacionem com as atividades da Seçã0;
III - contribuir para as publicações do S. N. D. M. com trabalhos que
expressem os resultados das atividades da Seção.
Art. 60.

Ao Assistente Jurídico incumbe:

I - informar sôbre assuntos legais e jurídicos referentes aos psicopatas;
II agit junto às autoridades competentes, por intermédio do Diretor
do S.N.D.M. para a proteção legal dos psicopatas;
III - cooperar na assistência e proteção aos bens dos doentes;
IV- auxiliar o Diretor do S.N.D.M. em quaiscluer questões de ordem
jurídica do Serviço;
V - cooperar com a S, C. nos assuntos de sua alçada.
Cal. de

I~eis

-

Yol. VIII

F. 28
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Art. 61. Aos Diretores do I.P., H.P., H.G.R.,
H.N.S. e aos chefes do B.M.C. e da S.F.F., incumbe:
I -

H.N.P.I.

e

dirigir e coordenar as atividades dos Órgãos· respectivos;

!I baixar portarias, instruções e ordens de· serviço;
I I I - submeter, anualmente, ao Diretor do C.P.N. o plano de trabalho
do Órgão t·espectivo;
IV - apresentar, anualmente, ao -Diretor do C.P .N. relatório sôbre as
atividades do órgão respectivo;
V - propor ao Diretor do C.P. N. ·as providências necessárias ao aper-

feiçoamento do sei:viço;
VI - organizar e submeter à aprovação do Diretor do C.P. N. a escala de férias dos servidores que lhes forem diretamente subordinados;
VII apresentar ao Diretor do C.P. N. um boletim mensill dos trabalhos realizados;
VIII reunir periOdicamente os chefes dos diversos órgãos que lhes
forem subordinados para discutir e assentar providências relativas ao serviço, e comparecer às reuniões para as quais sejam convocados pelo Diretor
do C.P.N .;
.
IX opinar em assuntos relativos às atividades da sua repartição, dependentes de solução de autoridades superiores e resolver os demais, ouvidos
os órgãos que a compõem;
X organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho
com horário especial; ·
XI - determinar ou autorizar a execução de serviço externo;
XII movimentar, de acôrdo com a conveniência do serviço, o pessoal
lotado nos órgãos respec.tivos;
XIII expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes
forem diretamente subordinados;
XIV · - elogiar e aplicar penas disciplinares, aos seus subordinados, inclusive a de repreensão, e propor ao diretor do C.P. N. a aplicação de pe~alidade que exceder de sua alçada.
Art. 62. Aos Diretores dos estabelecimentos hospitalares do C.P. N.
incumbe ainda:
I autorizar a admissão e alta dos doentes;
li designar e dispensar os ocupantes de função gratificada de Chefe
de Zeladoria.
Art. 63. Aos Chefes do B.M.C.A.R., da S.P. e dos Núcleos da
C. J, M. cabe incumbência idêntica à do art. 61, feitas as referências ao Diretor da C.J.M.
Art. 64 . . Aos Chefes de
H.P ., incumbe:
I -

Secretaria do

C.P.N., da

C.J.M.

e

do

dirigir e fiscalizar os trabalhos do órgão respectivo;
distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr subordinado;
III orientar a execução dos trabalhos e manter a coordenação entre
os elementos componentes do respectivo setor, determinando as normas e
métodos que se fizerem aconselháveis;
IV - organizar e manter sob sua guarda os papéis referentes aos doent~s,
inclusive pareceres médicos;
V submeter ao Diretor a lista de doentes que, por qualqu~r motivo,
devam ser excluídos da matrícula no serviço;
VI despachar pessoalmente com o Diretor do órgão respectivo;
VII apresentar mensalmente, ao Diretor, um boletim dos trabalhos
-do respectivo setor e, anuCJlmente, um relatório dos trabalhos realizados e
em andamento;

li -
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VIII - fazer, ou mandar fazei-, as fichas ou papeletas de matiÍcula para
os doentes f..<Ssistidos. ou internados;
IX responder às consultas que \lhes forem feitas por intermédio do
Diret-or sôbre assuntos que se relacionem com as suas atribuições;
X organizar mapas estatísticos necessários ao serviço;
XI - distribuir o Pessoal de acôrdo com a conveniência do serviço;
XII - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem
diretamente subordinados;
XIII - e~:pedir certidões e atestados;
XIV - organizar e submeter à aprovação do Diretor a escala de férias
do pessoal que lhes fôr subordinado, bem como &<s alterações subseqüentes;
XV zelar pela disciplina e manutenção do silêncio nos recintos de
trabalho.
Parágrafo único. Nos demais Órgãos do S. N. D. M. os serviços de Secretaria, se houver, caberão &< um funcionário designado pelo respectiVo Diretor.
Art. 65. Aos Chefes de Farmácia do C.P.. N. e da C. J. M. incumbe
organizar e dirigir os serviços das respectivas f;;.,rmácias.
Art. 66. Os chefes dos serviços médicos terão suas atribuições es.tabelecidas em instruções de serviço .
Art. 67. Aos Administradores incumbe:
I - gerir, de a<eôrdo com as ordens do Diretor, os serviços de copa, cozinha, lavandaria, oficinas, agro-pecuários e os de outras dependências;
II cuidar da conservacão e z~lar pela limpeza do estabelecimento e
de suas dependências:
III - examinar e recusar ou aceita<t os gêneros de consumo recebidos
no estabelecimento;

IV - fazer mencionar nas papeletas, e ter sob sua guarda, os valores em
dinheiro e objetos conduzidos por doentes internados;
V - pre.st&<r informações às famílias dos doentes, salvo as que se referem
a assuntos médicos;
VI providenciar sôbre o enterramento de doente falecido no estabelecimento, participando à família ou a quem estiver por êste responsável;
VII ter sob sua gus.'fda os espólios dos doentes falecidos, para entregá-los às respectivas famílias, quando por estas reclamados ,ou à autoridade
competente, num e noutro caso mediante ordem do Diretor;

VIII - orga•nizar, de acôrdo com o Diretor, a escala de férias do pessoal
que lhes fôr subordinado;
IX apresentar semanalmente ao Diretor relatório das ocorrências
havidas no estabelecimento, inclusive dados sôbre a produção de oficina·s e
de outros serviços;
X - seguir as normas de trabalho, em rela•ção ao pessoal, material, orçamento, comunicações, biblioteca e portaria, que forem indicados pelo Chefe
da S.A. do S.N.D.M.
Art. 68. Aos Zeladores dos estabelecimentos hospitalares do C.P.N.
cabem, em relação ao· estabelecimento, as atribuições dos itens I e II e VIII
do artigo anterior, no que dizem respeito à competência d&< Zeladoria.
Art. 69. Aos demais servidores do S. N .D .M. sem funções· especificadas neste Regimento, incumbe executar os tra.balhos que lhes forem determinados pelos seus superior~s imediatos.
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CAPÍTULO V
DA LOTAÇÃO
Art. 70. O S.N.D.M. terá lotação $1provada em decreto.
Parágrafo Único. Além dos funcionários constantes da lotação, o S.
N. D. M. pcderá ter pessoal extranumerário.

CAPÍTULO VI
DO HORÁRIO

Art .. 71. O horário normal de trabalho do S.N.D.M. será fixado pelo
Diretor, respeitado o número de homs semanais. ou ménsais estabelecido para.
o Serviço Público Civil.
Art. 72. Haverá regime de plantão e de pernoite para médicos e enfermeiros dos estabelecimentos hospital~res, mediante escalas organizadas pelos
respectivos diretores e aprovadas pelo Diretor do S. N, D. M.
Art. 73. O Diretor do S.N.D.M., os Diretores dos órgãos locais, o
Diretor da E. E, A.P. e os Diretores dos estabeleCimentos hospitalares não
ficam sujeitos a ponto, devendo, porém, observar o horário fixado.

CAPÍTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 74. Serão automàticamente substituídos em suas faltas e imí)edimentos eventuais até 30 dias:
I - o Diretor dà S . N , D . M , , pelo Chefe de um dos órgãos centrais ou
pelo Diretor de um dos órgãos locais, pr€viamente designado pelo DiretorGeral do D.N.S., mediante indicação do Diretor do S.N.D.M.;
l i - os Diretores do C.P.N., da C.j.M., do M.J., da E.E.A.P. e
os dos estabelecimentos hospitalares, bem como os Chefes das S.C. e S.A.,
por funcionários previamente designados pelo Diretor do S. N. D. M.;
lU - os chefes de serviço ou de seção, por um servidor designado previamente pelo Diretor.

CAPiTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 75. Os diretores dos órgãos locais e estabelecimentos hospitala·
res comunicarão imediatamente ao l.P. - Setor de Higiene Mental, Admis·
são e Triagem - as saídas dos doentes por alta, licença ou evasão, com os
respectivos diagnósticos e endereços de residência e, nos casos de falecimento,
com a informação da causa da morte.
Art. 76. Os estabelecimentos do S. N, D. M. fornecerão eleméntos para
as aulas da E.E.A.P., de acôrdo com o estabelecido no Decreto-lei número
4.725, de 22 de setembro de 1942.
Art. 7.7. Os diretores .e os administradores do C, P. N. e da C. J. M.
nêles terão residência.
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Art. 78. Na C.J.M. e no M.J., serão organizados serviços de praxiterapia, com o sistema de gratiifcações para os doentes que trabalham.
Parágrafo único, Das gratificações, 50 % serão entregues ao doente, em
dinheiro ou prêmio, guardado o restante em caixa, como pecúlio de reserva,
até que o doente obtenha alta do estabelecimento.
Art. 79. Nenhum servidor poderá fa-zer publicações e conferências, ou
dar entrevistas, sôbre assuntos que se relacionem com a organização e as atividades do Serviço, sem autorização escrita do Diretor do' S, N. D. M.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1944. -

DECRETO N. 0 17. 186 -

DE

20

Gustavo Capanema.

DE NOVEMDRO DE

1944

Cria funções na Tabelã Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
da Imprensa Militar da Secretaria Geral do ]I!Iinistério da Guerra e dá
outras providências
O Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da ConstituiÇão, decreta:
Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensali.;ta da Imprensa Militar da Secretaria Geral do Ministério
da Guerra, duas funções de mestre, sendo uma, na referência XVI, e outra,
na referência XVii,
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá
no presente exercício, à conta de destaque da parcela de Cr$ 30.000,00 (trinta
mil cruzeiros), da Súbconsignnção 08, Novas admissões, etc., da Consignação
Il Pessoal Extranumerário, Verba· I - Pessoal, Anexo n. 0 17 - Ministério da Guerra, Orçamento Geral da RePública para 1944.
Art. 3.0

:ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 17.187 -

DE 20 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Declara de utilidade pública, pata desapropriação, terreno necessário à ampliação do aeroporto de Teresina, Estado do Piauí
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,, e de acôrdo com o art 6.0 combinado com
o art. 5.0 , letras a, b e n, do Decreto-lei n. 0 3. 365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 E' declarado de utilidade pública, para desaproprlação, o ter-:
rena situado em Teresina, Estado do Piauí, pertencente ao Sr. José Nelson
de Carvalho ou a seus sucessOres, com a área de 179.904,65 metros quadra-
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dos, tudo conforme consta do processo sob o n.0 D0-2. 003-44 na Diretoria
de Obras do I'A:inistério da Aeronáutica, no. qual se encontra a planta res-pectiva, que vai assinada pelo Comandante da 2.a Zona Aérea,

Art. 2.-:>

Destina-se êsse imóvel à ampliação do aeroporto de Teresina.

Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetivar a desapropriação respectiva na forma do art. 10 do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21

de junho

d~

1941.

Art. 4.0 A despesa correrá pela subconsignação n. 0 04-04 do Plano de
Obras e Equipamentos (Decreto-lei n. 0 6.145, de 29 de dezembro de 1943).
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO

VARGAS.

] oe.quim Pedro Saiaado Filho,

DECRETO N.0 17.188 -

DE

20 DE

NOVEMBRO

DE 1944

Declara de utilidade pública, Para desapropriação, terrenos necessários à consM
trução do esroporto de Vitória, Estado do -Espfrito Santo
O Presidente da República, usando "da atribuição que lhe confere o ar' tigo 74, letra a, da Constituição e de conformidade com os arts. 2.0 § 2.0 , 5.0
e 6.0 , letras a, b e n, do DecretoMlei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.° Ficam declarados de utilidade pública, -,ara desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias que neles existirem, situados no local denominado "Goiabeiras", Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, com a
área aproximada de 5.244.087,00 metros quadrados, pertencentes aos senhores
Manuel Viváqua, Viváqua e irmãos, Manuel Nunes do Amaral, Rômulo Leão
Castelo, Dr. Manuel Silvino Monjardim, em condomínio, com D. Rita de
Sousa Rocha, senhoras D. Sílvia Meireles da Silva Santos e Vi uva D. O linda
Martins de A.zambuja Meireles de Figueiredo, ou a seus herdeiros ou sucessores,
área compreendida na poligonal A a H da planta n.O 227, DOM3, que com
êste baixa, assinada pelo Diretor de Obras do Ministério da Aeronáutica,
tudo conforme consta do processo n. 0 965M44, da Diretoria de Obras do mesmo
Ministério.
Art. 2.0 DestinamMse êsses terrenos à construção do aeroporto local.
Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a efetuar a desapropriação de que trata o art. 1.0 pela forma indicada no art. 10 do DeM
cretoM!ei n. 0 3. 365, de 21 de junho de 1941.
Art. 4." A despesa com -a presente desapropriação, no valor aproxiM
ma do de Cr$ 2. 622. 043,50, correrá por conta- da verba própria do Plano de
Obras e Equipamentos para 1945.
Art. 5.0 RevogamMse as disposições em contrário.
Rio de J afleiro, 20 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO

VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho.
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DE 20 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o Ministro 'de Estado dos Negócios da Aeronáutica a outorgar ao
Comandante da 3.8 Zona Aérea os necessários poderes para requisitar
terrenos indispensáveis à defesa e à segurança nacional
O Presidente da Repú~lica, usando da atribuição que lhe confere_ o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art, 7.0 do
Decreto~lei n, 0 4.812, de 8 de outubro de 1942, e as ra;:;Ões apresentadas pelo
Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, decreta:
Artigo único. Fica o Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica
autorizado a outorgar os necessários poderes ao Comandante da 3.a Zona
Aérea para requisitar os terrenos situados no distrito de "Goiabeiras", Município de Vitória, Estado do Espírito· Santo, pertencCntes aos senhores Ma~
nuel · Viváqua, Viváqua e Irmãos, Manuel Nunes do Amaral, Rômulo Leão
Castelo,. Dr, Manuel Silvino Monjardim, em condomínio com D. Rita de
Sousa Rocha, senhoras D. Sílvia IVleireles da Silva Santos e Viúva D, Olinda
Martins de Azambuja Meireles de Figueiredo, ou a seus herdeiros ou suces~
sares, com a área total aproximada de 5.244.087,00 metros quadrados, bem
como as benfeitorias que nesses imóveis existirem, tudo como consta do
processo protocolado sob n. 0 965-44, na Diretoria de Obras do Ministério da
Aeronáutica, no qual está junta a respectiva planta, assinada pelo Diretor
. de Obras do mesmo Ministério.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salaado Filho.

DECRETO N.O 17.190 -

DE 20 DE NOVEMBRO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário~mensalista da E.F ..
Central do Rio Grande do Norte, do Ministério da Viação e Obras.
Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Constituição; decreta:

ar~

Art. 1.° Fica alterada, conforme a relação •anexa, a Tabela Numérica
Ordinária de Extranumerário-mensalista da Estrada de Ferro Central do
Rio Grande do Norte, do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, do
Ministério da Viação e Obras Públicas,
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na im-portância de Cr$ 804, 000,00 (oitocentos e quatro mil cruzeiros) anuais, cor~
rerá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranumerá~
rio, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Anexo do Ministério da Viação e
Obras Públicas, do Orçamento Geral da República pnra 1945.
Art. 3.0 1tste Decreto entrará em vigor em 1 de janeiro de 1945.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o.
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

MINIS'i'tiUO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO -ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO RIO GRANDE
DO NORTE
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

Númei'O
de
funções

Séries funcionais

Agente de Estrada
de Ferro

Agente

XI

1
1

X

1

IX
VIII
VII

1

13

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

X

3
4

IX
VIII
VII

5
13

VI

10
16

Referência

36
Observacões
Seis
dessas fu~ões s6 serão
preenchidas à medida que
se forem vagando as funções de agente-auxiliar

da T.S.M.

Tabela

Armazenista

1

······· ... .........
·······················
···············
... .. ········ .. .......
.. ·····

Armazettista

VII

1
2
3
Ordinária

1

5

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

X
IX
VIII
VII

11

Atendente

1
1

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

v
IV

Auxiliar de Escritório

6

.. ···········
·········
......
..... ...........
....... .. .. .. .......

VII

Ordinária

6

6
9

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

~

IX
VIII
VII

12

Condutor-auxiliar

3

"'
Auxiliar de ·Escritório

2.
4
6

.... ....... .. .. .. . .
..... ... .. . . .. .....
.... .... .. ..... ······

Ordinária

v

3
3

Ordinária

5

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

o

"

o

~

"'"
X
'"

'"o

Condutor-auxiliar

VII

>

""o

2

VII
VI

v

.;
:;;"

o

11

Condutor de Trem
1
3

.. ..

.. ..

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

4
.

XI
X

....
~

-SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
Séries funcionais

Referência

Tabela

de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

'
Contabilista-auxiliar
1
3

5

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

XIV
XIII
XII

9

I

Dentista
1

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

XII

1

1
1

Estatístico
......................

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

VIII
VII

2

Farmacêutico

1
1

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

XIII

Feitor

Feitor
1
1
1

.... .. .. ·········· ..
.......
..............
................
.......
......... ······· ...

X
IX
VIII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

3

1
1
1
1

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

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

X
IX
VIII
VII

4

Inspetor

1
2
3

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

XIV
XIII
XII

6

1

o
Maquinista

Maquinista

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

2
3

.. .. ········· ........

X

·····················
........
..... .........

Ordinária

5
7

.. .... .. ..... ... ....
....... .. .. . .. .......
.. .... ..... .. ..
. .... .. .... .. .. ······
······

XII
XI
X
IX

17

1

3
9
13
32

..... ..
··············
.... ....... ..... .....

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

""
"""c
,
D

o

Maquinista-auxiliar
4

"oo
::;

'

3

~

ro
o

Maquinista-auxiliar

VIII
VII
VI

v

IV

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

3
4
6
9
13
35

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

VIII
VII
VI

v

IV

.
....

co

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

I
I

Séries funcionais

Tabela

Referência

I

Número
de
funções

I

Referência

Séries funcionais

I

Merceologista-auxiliar

1

Mestre

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

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

3

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

·xn

1

I

-

..

XIII

-

Ordinária

Mestre

2
3

.. ····· ...............
......................

I
I

Potif!iro

1

13
24

IX

I
.

Praticante de Escritório
11

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

1

I
......................

····· .... ············.

Praticante de Escritório
c

VI

v

Ordinária
OrdináriS

10
16
26

............. ·········
. .....................

lI

XIV
XIII

5

3

Tabela

VI

v

I
I

Praticante de Tráfego
1
2
2
3
3

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

VI

v

IV

III
!I
.

11
Telefonista
1
3

I

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

v

IV

4

"'o"
""'

I

I
I
I
I

I
I
I
I

Telegrafista
1
1

2

IX
VIII
VII

""'""

a

"~

o

4

I
I
I

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

~
"o

"'

Telegrafista~auxiliar

1

2
3

6

........ ..... .. .. .........
·-···
.. .. ... .. .. ...

VI

v

IV

."'...

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
Séries funcionais

de

Referência

funções

I

Número
Tabela

I

A~ente~auxiliar

v

I
Ordinária

7

11

~ente~auxib."ar

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

v

Auxiliar de Artífice

III

Suplement.

f

I
2

6

Auxiliar de Artífice

...... ······· .........

15

2

Tabela

Referência

6

I,
15

Séries funcionais

de

funções

I
......................

7

I

9

. .......... ·······-····

III

I

9

Trabalhador

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

Trabalhador
IV

Ordinária

1
1

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

IV

447

ATOS. DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 17.191 -

DE 20 DE NOVEMBRO DE 1944

Aprova novo orçamentO ·relativo à construção de duas pontes levadiças no
pôrto de Santos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74 letra a da Constituição, e tendo em vista o que consta do processo
0
n. 23.328-44, do Departamento de Administração do Ministério da Viação
e Obras Públicas, decreta:

Artigo único. Fica aprovado, em substituição ao que baixou com o
Decreto n. 0 4.426, de 24 de julho de 1939, o novo orçamento que a êste
acompanha, devidamente rubricado, na importância de Cr$ 2. 687. 189,60
(dois milhÕeD seiscentos e oitenta e sete mil cento e oitenta .e nove cruzeiros
e sessenta centavos), relativos à construção, já efetuada, de duas pontes levadiças sôbre o canal de Mortona, no pôrto de Santos, e às obras citadas no
mesmo Decreto.
Parágrafo único. A importância que fôr apurada, até aquele limite,
como efetivamente despendida, será levada à conta de capital adicional da
Companhia Docas de Santos, depois de aprovada pelo govêrno, de acôrdo
com o art. 2.0 , item 3.0 , do Decreto n. 0 658-A, de 21 de fevereiro de 1936.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 17.192

-DE

21

DE NOVEMBRO DE

1944

Cria funcão na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do
Dep~rtamento Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art •. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Departamento Nacional do .Trabalho, do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, uma função de assistente jurídico, referência XX.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 19. 200,00 (dezenove mil e duzentos cruzeiros) anuais, correrá, no presente exercício, à conta de destaque da Verba 1 - Pessoa:!, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas admissões etc., Anexo n._0 18 - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio do
Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0

ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.ó
da República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N . 0 17.193 -

DE

EXECUTIVO

21 DE NOVEMBRO DE 1944

Altera as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Extranumerário-mensalista do Departamento Nacional do Trabalho, do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, conforme a relação anexa, as Tabelas Numé~
ricas Ordinária e Suplerrientar de Extranumerário-mens<:j.lista do Departamento
Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Parágrafo único. As funções atingidas por êste Decreto continuarão. preenchidas pelos seus atuais ocupantes, constantes da relação nominal anexa.
Art. 2. 0

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

MINISTliRIO DO TRABALHO, INDúSTRIA E GOMliRGIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DO TRABALHO
TABELA NUMÉRICA SUFPLEMENTAR

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL
.

Número
dé
funções

1
1
4
5
4
2
3
5
3
5

10
11
54

I

Séries -funcionais

Tabela

.·

I

I

I Referência
II

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

Sup.

••••••••••••• o

... ..............
·············.

XVII
XV

Sup.

· Inspetor
Escriturário

.................
.................
.. ········· ...
Inspetor .. ·········· .....
Escriturário .. ········· ...
Inspetor .................
Inspetor .. .... .... ·······

Inspetor
Inspetor
Es_criturário

XV
XIV
XIII
XIII
XII
XII
XI

~:

l
l

~,

Ord.
Sup.
Ord.
Ord.

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

~ef~rência

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

XXII
XVIII

Escriturário

• • • • • • • • • • • o ••

XVII

6

Escriturário

............ •.•

3

Escriturário

8

Escriturário

12

Escriturário

1
1

Escriturário
. Escriturário

8

Sup • .

Ord.
Ord.

I
I
I
I

Séries· funcionais

I

.

XXII
XVIII
XVII

Escriturário
Inspetor
Escriturário

I

Número
de
funções

6

Auxiliar

45

I

XV I

. .............
.... ······· ...

XIII ·

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

XII

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

XI

.

I

Tabela

XIV •
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DECRETO N.0 17.194 -

DE

21

DE NOVEMBRO DE

1944

Extingue cargo. excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alinea n, do Dec>eto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um cargo da classe K da carreira de
Sanitarista, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e
vago em virtude da promoção de Clovis Correia da Costa, devendo
ção· correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo
do referido Ministério.

Art.

2. 0

Médico
Saúde,
a dotaQuadro

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capnnema.

DECRETO N. 0 17.195 -

Extingue

DE
car~o

21

DE NOVEMBRÓ DE

1944

excedente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 7,4, letra a, da Constituição, e nos têrmcs do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art .. 1.° Fica extinto um cargo da classe L da carreira de Engenheiro,
do Quadro Perm~:nente do Ministério da Educação e Saúde, vago em virtude
da promoção de Lino Carlos de Andrade ao cargo vago de classe imediatamente superior, em cujo provimento foi a dotação resultante aplicada.
Art.

2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de ·Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.O 17.196 -

DE

21 DE NOVEMBRO DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o' artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alíne~ n, do Decreto-lei n.0 3 .195. de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica extinto um cargo da classe L da carreira de Engenheir..o.
do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago em Vir:·
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tude da promoção de Luízio Chagasteles, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da conta~corrente do mesmo Quadro do referido Mi~
nistério.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário'.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.

DECRETO N.O 17.197 -

DE 21 DE NOVEMBRO DE 1944

Extingue caréo excedente
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, -letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto~lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
'
Art, 1.0 Fica extinto um cargo da classe I da carreira de Engenheiro,
do Quadro Permanente do IV!inistério da Educação e Saúde, vago em virtude ds promoção de Gabriel Ramos da Silva, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.
Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 17.198 -

riE 21 DE NOVEMBRO DE 1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da ~tribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1~41, decreta:
Art. 1.0 Ficam extintos três cargos d~ classe I da carreira de Engenheiro,
do Qu2dro Permanente do J\1inistério da Educação e Saúde, vagos ~-,.:··virtude
da promoção de Luís Carlos de Lima Pereira, Luís Mário de Sá Freire Sobrinho e Otávio Canejo aos cargos vagos _de cl&-sse immediatamente superior, em
cujo provimento foi a dotação resultante aplicada.
Art. 2. 0 Revogam-se as dispoo;ições em contrário.
Rio de J:omeiro, 21 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e
56.0 da Repúblicf.'.

GETULIO V A..~GAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N, 0 17.199

~ DE

EXECUTIVO

21

DE NbVEMB'RO DE'

1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando- da ~tribuição que lhe confere o
ai:t;. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, .do Decreto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica
Quadro Permanente
promoção de Oscar
pondente ser levada

extirito um cargo da classe 'K da carreira de Médico, do
do Ministério da Educs.·ção e Saúde, vago em virtude da
Porfírio de Andrade Ramos, devendo a dotação corresa crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do referido

Ministério ,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeirq, 21 de novembro de 1944,
56.0 da Repúblics-.

t-;:~3. 0

'1

da Independência e

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 17.200 -

DE

21 DE NOVEMBRO DE' 1944

Extingue cargO eXcedente
O Pr'esidente da República, usando da s.1ribuição que lhe Confere o
art. 74, letra a,. da Constituição, e nos têrmos do art. 1. 0 , alínea n, do Decreto-lei n, 0 3. 195, de 14 de 'abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica extinto um ca•rgo da classe K da carreira de Médico Psiquiatra, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, vago em
virtude da promoçao de Floriano Peixoto de Azevedo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta-corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123.0

da Independência e

56.0 da Repúblic6!.
GETULIO VARGAS,

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 17,201 -

DE 21 DE NOVEMBRO DE

1944

Extingue cargos excedentes
O Presidente da República, usando da a-tribuição que- lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos oito cargos da classe K da carreira de Médico
Sanitarista, do Quadro Permanente do Ministério d81 Educação e 'Saúde, vagos
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em virtude da promoção de Gustavo de Sá Lessa, Adamasto~ Santana Barbosa,
Américo Pereira· da Silva Pinto, José Caracas, Luís Salgado de Lima Filho,
Mário..Kroeff,_ Mário Pinot~ .e Sérgio Lima _de· Barros -Azevedo, aos cargos
vag.os da classe imediatamente superior, em cujo provimento foi a dotação
resultante aplicada.
Art. 2.ó Rev·Ogam-se as d•:spoSicões em contrário.

. 'I

-

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 ·da República-.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Cap8nema.

DECRETO N.O 17.202 -

Extingue

DE
car~os

21

DE NOVEMBRO DE

1944

excedentes

· O Presidente da· R~pública, usa~do da &1ribu1ção que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituiç~o, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto--lei n. 0 :LI95,·de.14 de 3.bril de 1941, decreta:
Art · .1. 0 · Fic~:.m extintos dois ·cargos ·da das s-é ·G ·.da carreiTa de Bibliotecário-auxiliar, dó Quadro Permanente· do Ministério da Edu'ca~ãO e Saúde,
vagos em virtude da promoção de José de Oliveira Gomes e Neuza Guimarães de Siqueira, .de.vendo _a_ dotação correspondente ser levada a crédito
da conta-corrente do mesmO Quadro do refe~ido_ Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123.0 da Irideperidência e
56. 0 da República·.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 17. 2Ü3 -

DE

21

DE NOVEMBRO DE

1944

Proíbe o funcionamento· da- Escolà de Fármáciil' e OdontOlogia 'de P.onta Grossa
O Presidente 'da República, usando da &ÚibUição. que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição,
nos t~rn:tos· ·do ·a:l-tigo 23 dó Decreto-lei
0
n. 421, de 11 de maio de 1938:

e

Resolve proibir o funcionamento da Escola de FB.r'mácia e Odontologia
de Ponta Grossa com sede em ~~nt~ ·Gro~sa,. no Estado .do Par~á. ,
Rio de Janeiro, 21 de novembro de '1944, 123.0 da IndePendência e
56.0 da RepúblicB~·.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N, 0 17.204 -

EXI<~CUTIVO

DE 21 DE NOVEMBRO DE 1944

Profbe o funcionamento da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Manaus
O Presidente da República, usando da etribuição que lhe confere o
S!rt, 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do artigo 23 do Decrete-lei.
n. 0 421, de 18 de maio de 1938:

Resolve proibir o funcionamento da Faculdade de Farmácia e OdontOlogia
de Manaus, com sede em Manaus, no Estado do Amazonas.
Rio de Janeiro, 21 de novembro da 1944, 123.0 da Independência 6
56. 0 da Repúblic<i•.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 17.205 -

DE 21 DE NOVEMBRO DE 1944

Profbe o funcionamento da Escola de Farmácia e Odontologia de Campos
República, usando da s.rtribuição que lhe confere o
do Decreto-lei
n.O 421, de 18 de maio de 1938:
O Presidente da

&rrt. 74,' letra a, da Con~tituição, e nos têrmos do artigo 23

Resolve proibir o funcionamento da Escola de Farmácia e Odontologia
de Campos, com sede em Campos, no Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da Repúblics..•.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 17.206 -

DE 21 DE NOVEMBRO DE 1944

Concede reconhecimento aos ccrsos de filosofia, matemática, geografia e história, ciências sociais, le:.tras clássicas, letras neo-latinas, letras anglo-germânicas e pedagogia, da Faculdade de Filosofia da Bahia

O ·Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938:
Resolve conceder reconhecimento a0s cursos de filosofia, matemática, geografia e história. ~iências sociais, letras clássicas, letras neo-latinas, letras
anglo-germânicas e pedagogia, mantidos pela Faculdade de Filosofia da' Bahia,
com sede em Salvador, no Estado da Bahia.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 17.207 -

DE 21 DE NOVEMBRO DE 1944

R.evalida a concessão outorgada à Emprêsa Fôrça. ·e Luz de Malacacheta, Limitada, para aproveitamento progressivo da energia. hidráulica da cachoeira de Bimbarra, no rio ·do mesmo nome, distrito e município d~
Malacacheta, Estado de Minas Gerais

O Presidente da República,' usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, 'letra a, da COnstituição e considerando as raZões apresentadas pela
emprêsa interessada, decreta:

Art. 1.° Fica revalidada a concessão outorgada à Emprêsa Fôrça e
Luz de Malacacheta, Limitada, pelo Decreto n.0 12. 845, de 12 de julho de
1943, para aproveitamento progressivo de energia hidráulica da cachoeira de
Bimbarra, no rio do mesmo nome, no distrito e no município de Malacacheta, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Sob pena de caducidade da concessão, a interessada obriga-se a:
Registrar êste título na Divisão de Águas, no prazo de trinta (30)
dias após a publicação.
JI -Apresentar, em três (3) vias, na Divisão de Águas, dentro do prazo
de cento e oitenta ( 180) dias, contado da data da publicação dêste Decreto,
os dados e projetos discriininados no inciso II do art. 2.0 do Decreto número 12.845, de 12 de julho de 1943.
Parágrafo único, Os prazos, a que se refere êste artigo, poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da Agricultura, 01,1vida a Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da .Produção Mineral.
Art. 3.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
I -

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 17.208 -

DE

22

DE NOVEMBRO

DE 1944

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da
Penitenciária Central do Distrito Federal~ do Ministério da Justiça. e
Negócios Interiores

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, . decreta·:
Art, 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Penitenciária Central do Distrito Federal, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto· correrá,
no período de 15 de novembro a 31 de dezembro do corrente ano, à conta
do crédito suplementar de Cr$ 23.925,00 (vinte e três mil novecentos e vinte
e cinco cruzeiros), aberto pelo Decreto-lei n..0 7. 063 de 22 de novembro
de 1944.
Art. 3.0 :ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.

nl!NIST!lRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
PENITENCIÁRIA CENTRAL DO DISTRITO FEDERAL
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO

ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA
.

I

Número

Número
Séries

de

,~uncionais

Referência

Tabela.

de

funções

funções
.

.

AUxiliar de

9

Escrit6ri~

................ ········
.··

.

Ordinária

33
70

.... ········-··· .........
.........................

VII
VI

Ordinária
Ordinária

33
95
128

103

-

o • • • • • • • -• • • • • • • • oi • • • • • •

····-···· ................

I

XV
XIII

Ordinária·.
Ordi.nária .

4

3
3·
6

..

I

VII

I

..

.·

Guarda

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

• • ·-· • • o • • • • • • • • • • • • • • • • •

,-

VII
VI

r

I
I

_Médico

3
1

.............. ···········

12

Guarda

Tabela

I

Ú.

I

Refer~ncia

Série:s funcionais.

Auxiliar de Escrit6rio

VII

9

I

Médico

Ir .........................
.......................

I

XV
XIII
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DECRETO N.0 17.209 -

DE

22 DE

NOVEMBRO

DE t944

Altera, sem a.umento de despesa, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplemenw
mentar, de Extranumeráciowmensalista da Diretoria do Material Bélico do
Exército e transfere, para a Tabela Ordinária m'encionada, funcão da
Tabela Ordinária da Fábrica de Bonsucesso, tôdas do Ministério da Guerra
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, na forma da rel<'!ção anexa, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista: da Diretoria
do Material Bélico do Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 2.° Fic"a transferida, no Ministério da Guerra,.-_na forma da relação anexa, da Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da
FábriCa de -Bonsucesso, da Diretoria do Material Bélico dO Exército, para a
Tabela Ordinária da mesma Diretoria, 'uma função de auxiliar· de escritório,
referência IX.
Art. 3. 0 As funções transformadas e transferidas de tabelas por fôrça
do disposto neste Decreto continuarão: exercidas pe!os atuais ocupantes, cujos
nomes consta~ da relação anexa.
Art. 4.0

~ste

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123;0 da Independência e 56.0
da República.
GETPLIO VARGAS.

"'

Eiirico · G. Dutra.

MINISTÉRIO DA GUERRA
DIRETORIA DO MATERIAL BÉLICO DO EXÉRCITO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries funcionais

Referência

Tabela

Número
de
funções

I

I
I

Séries funcionais

Referência

Amanuense Auxiliar

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

XIV
XIV
XII

Amanuense Amdliar
Escriturário
Escriturário

2

5

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

1

'

I

I

Ordinária
Suplem,

Suplem.

. ......... ········· .....
......
······· ...... ······
.......................

7

1

XIV

-

XII

8

I

I

Il

1
1

Il
I

Armazenista

..... ······· ............
........................

I
XI
VII

2

i

Tabela

I

I

4
11
1
I
I

I

I
XI

Auxiliar de ES;Critório .•. ,.
Auxiliar de Escritório •• , .•
Auxiliar de Escritório (Fábrice de Bonsucesso) ...
Auxiliar de Escritório •....
Auxiliar de Escritório ...•.

'

X

Ordinária
Ordinária

4
8

IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária

1
1
I

II

15

I

'

........................
........................
''
I ........................
I ........................
I ........................

I

I

'
Correntista

I

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

II

-

4

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

-

VII

I

4

-

Ordinária

I

I

I
3

II
I

VI

I

.

Labo.ratotlsta

IX
VIII
VII

II
I

I

XI
X

I
I

I

I

I

·Auxillar de Escrit6rio

I
I

I

Laboratarista

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
••••••••••••••••••••••• o

VIII
VII

I

4

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

I

Armazenista: ,

XIV

J Ordinária 11

I

Armazenist~

•

........... II

XIV
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DECRETO N. 0 17.210

DE 22 DE NOVEMBRO ,DE

1944

Cria a T~bela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista. do Hospital Militar de São Paulo, do Ministério da Guerra, e dâ outras providências

O Presid8nte d:3 República, ·usando da atribuição que lhe· confer"e o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.°

Fica criada, com uma função de motorista au::dlbr. referência

VII. a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Hospita.l .Mifitar de Sílo Paulo, de Ministério da Guerra.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto corn:-rá, no presente
exerélcic, à conta de destaque da parcela de Cr$ 6. 600,00 (seis mil e seis-

centos cruzeiros). anuais, da Verba 1 - Pessoal. Consignação II - Pessoal
Extr:mumer~rio, Subsonsign~ção 08 ~ Novas Admissões, etc .. do Anexo n. 0 17
Ministério d;1 Guerra, do orçamento geral da União para 1944.
Art. 3.0 Éste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 1~3. 0 da Independência e 56'.0
da República.
GETULIO V A~GAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 17.211 -

DE

22

DE NOVEMBRO D~

1944

Concede à sociedade Vapor Sobral Limitada_ autorização_ para funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que prescreve o
Decreto·lf!i n.0 2. 784, de 20 de novembro de 1940.
O .Presiderite da República, atendendo ao que requereu a 'sociedade Vapor
Sobral Limitada, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, decreta:

Artigo únl'co. E' concedido à sociedade Vapor Sobr-al Limit2da, auto·
Tização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo
~om o ·que prescreve o Decreto·lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de · 1940',
obrigandowse a mesma sociedade a cumprir integralmente as lei e regularoer-tos em vigôr .ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio ·de Janeiro, 22 de noVembro de 194-4, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS,
.

~·

Alexandre MarcOndes Filho. ,

DECRETO N. 0 17.212- DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944
Autoriia a Companhia de Carris, Luz' e Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada,
a Construir, nesta Capital, uma linha de transmisaão entre ·a .iôrre. 440 da
linha Cascadura Frei Caneca e a sua subestagão da Riza ]D.rdim Botânico
·

O- Presidente da República, usando da atribuição que Jhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos. do Deçreto-lei n.O 2, 059, d~ 5 de
março de 1940,

A'1'0S
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Consideiando que á . niedida, de que trata o presente Decreto, requerida
pela Companhia de Carris, Luz e Fôrça do, Rio de J8neiro, Limitada, foi
julgada conveniente pelo Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica,
decreta:
Art. 1.0 A Companhio de Carris, Luz e Fôrça do' Rio de Janeiro, Li~
mitada, fica autorizada a construir uma- linha de b·a'nsmissão; que funcionará de início sob a tensão nominal de 88. 000 volts e futuramente sob a de
132 mil volts, entré · a- tôire· 440 de sua' linha de transmisSão Cascadura Fr€1 Caneca e a· subestaÇão da mesma ComPanhia situada à Ru~ Jardim_ Botâriico, nesta Capital;
Art. 2.0
a:

Sob pena de caducidade da presente autorização, a interessada

obriga~se

I --------' Registrar @ste ·título n~ Divisão de Águas do DepartamentO Naciomil
da ·Produção Mineral, do ·Miriistéii_o- ·da Agricultura, dentro de trinta · (30)
dias, a partir da data de sua publicação.
II -~-- Apresentai-lhe· projetei, especifiCações e orçamento, assim como
iniciar e concluir as Obras, :óos prazos que forem detérminados Pelo l\finistro
da Agricultura.
Art. 3.0

O presente Decreto' entm em vigor na data de sua publicação.~

Rio de :Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO -N.0 17.,213 -

DE

22 DE NOVEMBRO DE 1944

Dec_lara sem efeito o Decreto n.O 12.451, de 19

de

maio de 1943

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-l?i n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) e tendo em v!sta o que requereu o
interessado, decreta:
Art. 1.° Fica declarado sem efeito o Decreto número doze mil quatrocentos e cinqüenta e um (12 .451) de dezenove (19) de maio de mil novecentos e quarenta e ·três ( 1943), que autorizou o cidadão brasileiro Roberto
Manuel de Oliveira Chagas a pesquisar calcário numa área de ·quatrocentos
e onze hectares (411 ha), situada no lugar denominado Furado, município
de São Miguel dos Campos no Estado de Alagoas.

Art. 2.0

Revogam-se as disposiçõe.s em contrário.

Rio de Janei'ro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio S'alles.
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DECRETO N. 0 17.214 -

Renova o

Dec~eto

DE

22 DE NOVEMBRO DE 1944

n:O 9.319, de 28 de abril de 1942

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização concedida ao cidadão brasileiro
José Vieira Marques pelo Decreto número nove mil trezentos e dezenove
<? .319) de vinte e oito (28) de abril de mil novecentos e quarenta e dois,
( 1942), para pesquisar minério de manganês numa área de cem hectares
(100 ha), situada no lugar denominado Garcia e Dois Irmãos, no distrito e
município de Barão de Cocais, no Estado de Minas Gerais e delimitada por
um quadrado de mil matros (1.000 m), de lado que tem um- vértice à distância de oitocentos metros ( 80Q m), na direção quatro graus noroeste ( 4.0 NW)
magnético da confluência dos córregos Água Fria e Dois Irmãos e os lados,
que partem dêsse vértice, têm os rumos trinta e quatro graus nordeste (34°
NE) e cinqüenta e seis gra'us noroeste (56° NW) magnéticos.
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização é

outorgada nos têrmos estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral dO
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.
Apolonio Selles.

DECRETÓ N. 0 17.215 -

DE

22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão b'rasileiro Irineu Felisberto a pesquisar minério de arsenzco,
mica e associados no município de Conselheiro Pena, no Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição ·e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileL·o Irineu Felisberto a pesminério de arsênico, mica e associados em terrenos situados no lugar
denominado Serra do Palmital, no distrito de Penha do Norte, município de
Conselheiro Pena, no Estado de Minas Gerais, numa área de noventa e sete
hectares e setenta 2res (97,70 ha), delimitada por urn polígono ttmdo um
dos vértices situado à distância de quinhentos e cin"qüenta e quatro metros
e oitenta centímetros (554,80 m), rumo magnético vinte e cinco graus e
quarenta e nove minutos nordeste (25° 49' NE) do cruzamento da estrada
para Penha do Norte e do córrego Pahnital e cujos lados, a partir do vérquis:::~r
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tice considerado têm sucessiva e respectivamente os seguintes comprimentos

e rumos magnéticos: duzentos e vinte e dois metros (222 m), norte (N);
cento e noventa e cinco metros (195 m), leste (E); mil e trinta meti-os
(1.030 m), quarenta graus nordeste (40° NE); mil cento e quarenta e cinco
metros (1.145 m), oitenta graus noroeste (80° N\-V); mil e duzentos metros
( 1. 200 m), quinze graus sudoeste ( 15° SVV); quinhentos e oitenta metros
(580 m), oitenta e cinco graus e trinta minutos sudeste (85° 30' SE).

Art. 2.0 O concessionário da autorização poderá utilizar-se do produto
da pesquisa para fins d>:! estUdo sôbre o minério e custeio dos trabalhos.
'
Art. 3.0
Esta autorização será declarada caduca ou nula, na forma do
parágrafo único do art. 24 e do &rt. 26 do Código de Minas, se ocorrerem
os motivos previstos nos números I e II do citado art. 24 e no art. 25 do
mesmo Código,
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para os fins da pesquisa, na forma dos artigos 39 e 40 do citado
Código.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código, na forma dêste artigo.
Art. 6.0 O título do.- autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de novecentos e oitenta cruzeiros (Cr$
980,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N."' 17.216 -

DE

22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Leopoldo Campolina Diniz a pesquisar quartzo
e assoéiados, no município de Bdcaiuva, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Leopoldo Campolina Diniz
a pesquisar quartzo e asflodados em terrenos situados na fazenda Brejo· do
Rio Preto, no distrito de Vargem Mimosa, município de Bocaiuva, no Estado
de Minas Gerais, numa área de cento e dez hectares e noventa ares (110,90
ha), definida por um polígono que tem o primeiro vértice situado à distância
de sessenta e três metros (63 m), com orientação magnética trinta e três
graus sudoeste (33° SW) _de uma porteira existente no cruzamento da estrada Catoni Comechas e do córrego Mangabeira, e cujos lados a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: novecentos
e cinco metros (905 m), cinqüenta e seis graus trinta minutos sudoeste
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(56° 30' SW); quatrocentos· e trinta e um inetros e noventa cenÚmetms
(431,90 m), quarenta e nove graus noroeste (49° NW); Oitocentos e quarenta e três metros (843 m), quarenta e um graUs sudoeste (41o SW); oi~
tocentos e dez .metros (810 ni) trinta e três graus trinta ininutos noroeste
(33° -30' NW); mil Oitocentos e noventa e cinco metros (1.895 m), setenta
e um graus quarenta ·minutos nordeste (71° 40' NE),; quinj:lentos metros
(500 m), trinta e quatro graus sudeste (34° SE),
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autori:r.ação de pesquisa que se1·á. uma via autêntica dêste Decreto, pag'ª-rá a taxa de· mil cento e dez cruzeiros (Cr$ 1.110,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da ProducãO Mineral do Ministério da ·Agricultura. ,
Art. 4.0 l'<evogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de novembro _de 1944, 123.0 da, Independência e- 56.o
·da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sal!es.

DECRETO N.0 17.217 -

DE

22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Altivo José de Alvarenga a pesquisar calcáreo
no município de Campo BelO, do Esi;:;_do de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão brasileiro 'Altivo José de -Alvarenga
a pesquisar calcáreo numa área de dezessete hectares e treze ares (17,13 ha)
situada no lugar denominado Natureza, na Fazenda do Capão, distrito e município de Campo Belo, do Estado de Minas Gerais, e delimitada por um
quadrilátero retilíneo irregular que tem um vértice a oitenta metros (80 m)
no rumo magnético sessenta graus nordeste (60° NE) da confluência dos
córregos do Café e da Caieira, e os lados, a partir do vértice considerado, têm
os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e quarenta metros
(240 m) Leste (E), seiscentos metros (600 m) sete graus trinta minutos
noroeSte (7° 30' NW), quinhentos e vinte e três metros (523 m) cinqüenta
e seis graus trinta minutos sudoeste (56° 30' SW), e o quarto lado é o seguimento de reta que liga a extremidade do último lado retilíneo descrito,
ao vértice de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de· Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência· e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 17.218- DE 22 DE NOVEMBRO DE ·1944

Autoriza o cidadão brasileiro Au[Justo Lucas Pereira a pesquisar quartzo e
pedras coradas, no município de Sabinópolis, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Augusto Lucas Pereira
a pesquisar· quartzo e pedras córadas numa área .de trinta hectares (30 ha),
situada no lugar denominado. Maia, distrito e município de Sabinópolis, ·do
Estado de Minas Gerais, e delimitada por um retângulo tendo um vértice
a cem metros (100 m), rumo quarenta graus nordeste (40° NE) magnético,
da confluência dos córregos Chácara e Maia e os lados que partem dêsse
vértice com seiscentos metros (600 m), rumo trinta graus sudoeste (30° SW)
magnético e quinhentos metros (500 m), rumo sessenta graus sudeste (60°
SE) magnético.
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção 1\tfineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.219 -DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Celso Neves ~ pesquisar caulim e associados no
município de São Paulo, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Çódigo de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica 2utorizado o cidadão ·brasileiro Celso Neves a pesquisar
caulim e associados numa área de três hectares e oitenta e oito ares ( 3,88 ha),
situada no local denominado Estrada .de Caraguatá, no distrito e município
de São Paulo, no Estado de São Paulo e delimitada por um polígono· mistilíneo que tem um vértice a dez metros ( 10 m) no rumo magnético trinta
e cinco graus sudeste (35° SE) da rarnifi;:ação da Estrada do Curral Pequeno
de São Paulo Água Funda para Nossa Senhora das Mercês e os lados, a
partir do vértice considerado, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dezesseis metros (16 m), trinta e um graus sudeste (31° SE); vinte
metros e oitenta centímetros (20,80 m), cinqüenta e oito graUs e cinco minutos sudeste (58° 5'· SE); vinte e nove metros e cinqüenta centímetros
Col. de Leis -
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(29,50 m)-, quarenta.e oito graus e oito minutos sudeste (48° 8' SE); trinta
e dois metros (32 m), cinqüenta e sete graus e cinqüenta e seis minutos
sudeste (57° 56' SE); vin'te e dois metros (22 m), trinta e um graus e vinte
e dois minutos sudeste (31° 22' SE); vinte e cinco metros e oitenta centímetros (25,80 m), quarenta e nove graus e dois minutos sudeste (49° 2'
SE); quarenta metros e quarenta e cinco centímetros ( 40,45 m), dezesseis
graus sudeste (16°- SE); quarenta e seis metros e setenta centímetros (46,70
m), vinte e sete graus e vinte e dois minutos sudeste (27° 22' SE); trinta
e cinco metros e oitenta e cinco centímetros (35,85 m), trinta e cinco graus
sudeste (35° SE); quarenta metros e noventa centímetros ( 40,90 rn), quarenta e um graus e quarenta e cinco minutos sudeste ( 41° 45' SE); trinta
e quatro metros e noventa e cinco centímetros (34,95 m), sessenta e quatro
graus e cinqüenta e cinco minutos nordeste (64° 55' NE); quarenta e sete
metros e setenta e cinco centímetros (47,75 m), três graus e vinte e três
minutos nordeste (3°- 23' NE); cento e onze metros e oitenta centímetros
(111,80 m), dez graus e quarenta
cinco minutos nordeste (10° 45' NE);
seterita e sete metros e quinze centímetros (77,15 m), nove minutos nordeste (9' NE);. trinta e três metros e oitenta centímetros (33,80 m), trinta
e nove graus noroeste (39° NW); o último lado é a margem esquerda da
estrada do Curral Pequeno, no sentido São Paulo Água Funda, no trecho
compreendido entre a extremidadE: do último lado retilíneo descrito e o vértice de partida.

e

Àrt. 2. 0 ·Esta
Código de Minas ..

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3. 0 O título da autoriza<;ão de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, paga.rá a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Mi"Çlistério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de novem bm à e 1944, 123.0 da Independência e 56.'>·
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolom'o Salles.

DECRETO N. 0 17.220 ..:_ DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Leosthenes Christino a pesquisar mica e associados, no município de Conselheiro Pen'a, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Leosthenes Christino a
pesquisar mica e associados no lugar denominado Ribeirão do Divino, no dis~
trito de Moscovita, município- de Conselheiro Pena, no EStado de Minas Gerais, numa área de trinta hectares e delimitada por um retângulo que tetn
um vértice a seiscentos e vinte metros (620 m), no rumo magnético setenta
e nove ·graus nordeste (79° NE), da confluência do córrego Seco com o dbeirão do Divino; os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos metros
(400 m), trinta e dois graus trinta minutos sudeste (32° 30, SE); setecentos e-
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cinqüenta metros (750 m), cinqüenta e !"ete graus-- trinta minutos nordeste
(57° 30' NE) ..
Art. 2.0 ·Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autoriz:wão de pesquisa, que será uma via autª'n~
tica d&ste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.221 ~ DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944

A.utoriza o cidadão brasileiro Sérgio Teixeira de Sousa, a pes"ui~a:r mica e associados, no município de Capelinha, no Estado de Mina;> GtÚais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe Confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica aUtorizado o cidadão brasileiro Sérgio Teixeira de Sousa
a pesquisat·· mic:9- e associados no lugar denominado Barro-Branco, distrito de
Água-Boa, município de Capelinha, ·no Estado de :r-J.lin8s _Gerais, numa área
de ciD.qüenta hectares (50 ha), delimitada· por um _retângulo que tem um
vértice à distância de novecen-tos e oitenta metros (980 m), no rumo magnético quarenta e oito gr~us noroeste (48° NW) d<J. barra do córrego do Barro
Branco, na margem esquei'da do córrego Vermelho e os lados, que partem
dêsse vértice, os segu-intes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros (800 m), trinta graus noroeste (30° NW); seiscentos e vinte e cinco
metros (625 m), sessenta graus nordeste (60° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos nO Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquiss, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .
"
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contJ:ário.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies-.
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22

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro -José Golin a pesquisar calcário e associados no
munidpio de Cerco Azul. no Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (.Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Golin a pesquisar
calcário e associados em terrenos situados no lugar denominado Campina do
Cabral, no distrito de Votuverava, município de Cerro Azul, no Estado do
Paraná, numa área de -trinta e três hectares, trinta ares e doze centiares
(33. 3012 ha), delimitada por uril polígono que tem um vértice à distância
de trezentos e vinte metros (320 m) no rumo magnético sessenta e oito graus
sudeste (68° SE) da confluência do córrego do Valeriano no ribeirão Quei~
madinha ou Porribas e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos. e rumos magnéticos: oitocentos e vinte e quatro metros (824 m),
setenta e um graus e dez minutos nordeste (71° 10' NE); duzentos e sessenta
e seis metros (266m), trinta e dois graus e dez minutos sudeste (32° 106 SE);
novecentos e quarenta e quatro metros (944 m), sessenta e um graus sudoeste
(61° SW); cento e sessenta e dois metros (162 m), quarenta e quatro graus
e quarenta minutos noroeste (44° 40' NW); quarenta e cinco metros (45 m),
sessenta e sete graus e vinte minutos noroeste ( 67° 20' NW); dez metros
(lO m), quarenta e três graus e quinze minutos sudoeste (43° 15' SW);
sessenta e um metros (61 m), quatorze graus noroeste (14° NW); cinqüenta
e sete metros '(57 m), vinte e cinco graus e quarenta e cinco minutos noroeste (25° 45' NW); duzentos e quatro metros (204 m), vinte e oito graus
e quarenta minutos nordeste (28° 40' NE),
Art. 2.0 Està autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de -Minas.
Art. 3,0 O título da autorização de p<>osquisa, que será uma via autên~
tica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 340,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123P da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N. 0 17.223

~ DE

22

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto Lacerda a pesquisar mica e associados
no município de Três Corações, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de' Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Augusto Lacerda a pesquisar mica e associados em terrenos das fazendas denominadas do Grotão e
Pasto do Côcho, no distrito e mumc1p1o de Três Corações, no Estado de
Minas Gerais, numa área de vinte e nove hectares oitenta e oito ares e cin-
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qúenta centiares (29,8850 ha), delimitada por um paralelogramo, tendo um
vértice à distância de trezentos e cinco metros e cinqüenta centímetros
(305,50 m), no rumo oitenta e oito graus e trinta e dois minutos nordeste
( 88° 32' NE) da confluênci<~ dos córregos do Bananal e da Ponte Alta; e os
lados que partem dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e cinqüenta metros (350 m), cinqüenta e dois graus nordeste
(52° NE); oitocentos e sessenta metros (860 m) 1 trinta graus sudeste (30° SE) .
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. J.O O titulo cl.n <>Utqdz'i.çào de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
de

R~pública.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17. '224 -- DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Duarte Caldas a pesquisar água marinha,
columbiia e associados no município de Nova Era, no Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Duarte Caldas a pesquisar água marinha, columbita e associados, numa área de vinte e nove hectares (29 ha), situada no lugar denominado Itazul, distrito e município de Nova
Era, no Estado de Minas Gerais, delimitada por um quadrilátero que tem
um vértice a treze metros (13 m), rumo vinte graus sudeste (20° SE) magnético, da confluência dos córregos D' Anta e Escura e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm ós seguintes .comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos
metros (800 m) e setenta e cinco graus nordeste (75° NE); quinhentos metros (500 m) e vinte e cinco graus sudeste (25° SE); oitocentos e oitenta
e cinco metros (885 m), e oitenta e seis graus noroeste (86° NW); c1uzentos metros (200 m) e trinta graus noroeste (30° NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có-·
digo de Minas .
Art. 3.0 O título da autorizB.çâo de pesqu.i~a, que será uma via autêntica dêste -decretO, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito nci livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência. e 56.0
da República.

,4.polonio Sa.lles.
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DECRETO N.0 17.225 -

EXEGt?l'lVO

DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão_ brasileiro Mílton Costa Cardoso a pesquisar qunrtzo e
ciados, no município de Marvão, no Estado do Piauí

asso~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar
tigo 74, letra
da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 194·0 (Código de Minas), decreta:

a:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mílton: Costa Cardoso a
pesquisar. quartz~ e associados no lugar denominado Olho d'Agua Grande, na
fazenda Sítio Escuro, distrito e município de Marvão, no Piauí, numa área
de trinta e nove hectares e cinqüenta ares (39,50 ha), delimitada por um
polígono que tem um vértice à distância de novecentos e sessenta metros
(960 m), no rumo magnético três graus trinta minutos sudoeste (3° ·30' SW)
da confluência· dos riachos dos Langalhos e das Cangalhas e os lados, a parti~
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metrcs (600 m), vinte e seis graus trinta minutos sudoeste (26° 30' SW):
setecentos metros ( 700 m), sessenta e três graus trinta minutos noroeste ( 63°
30' NW); quatrocentos e setenta e três metros (473 m), vinte e seis graus
trinta minutos nordeste (26° 30' NE); cento e noventa e dois metros (192m),
sessenta e três graus trinta minutos sudeste (63° 30' SE); cento e dezesseis
metros (116m), quarenta e .dois graus nordeste (42° NE); quatrocentos e setenta metros ( 4 70 m), sessenta e dois graus quarenta e cinco minutos sudeste ( 62° 45' SE) .
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no C6
digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autoriz3ção de pesquha, que será uma via autên~
tica dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00), e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura .
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rid- de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 ·da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A.polonlo Salles.

DECRETO N. 0 17.226 -

DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nagib ]aiet a pesquisar turfa no município
de Mogí das Cruzes, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, "de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1 ° Fica autorizado o cidadão brasileiro Nagib J afet a pesquisar
turfa em terrenos situados à margem esquerda do Rio Tietê, no distrito e
mumctplO de Mogí das Cruzes, no Estado de São Paulo, numa área de noventa e dois hectares noventa e oito ares e sessenta e quatro centiares
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-(92,9864 ha), delimitada pc! um polígono tendo um dos vértices situado na
barra do Ribeirão dos Canudos no Rio Tieté e cujos lados, a partir do vér·
tice con::;iderado têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos
-e cinqüenta e dois metros (252 m), oitenta e oito graus nordeste (88° NE);
trezentos e trinta e quatro metros (334 m), quarenta e dois graus trinta minutos nordeste ( 42° 30' NE); mil e trezentos metros ( 1. 300 m). sessenta
graus sUdeSte (60° SE); seiscent<JS e quarenta e dois metros (642 m), sessenta e quatro graus trinta minutos sudoeste (64° 30' SW); duzentos e setenta e oito metros (278 m), setenta graus trinta minutos sudoeste (70° 30'
SW); duzentos e trinta e oito metros (238 m), oitenta graus trinta minutos
sudoeste (80° 30' S\V); seiscentos e dezesseis metros (616 m), cinqüenta e
três graus trinta minutos noroeste ( 53° 30' NVV); quatrocentos e quatro metrm (404 m), um gmu noroeste (1° NW), respectivemente.
Art. 2.'> Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
···· '-'' de [•/Iinn~.
Art. 3. 1 O título da 8cltnri7:aç8n (b pesquisa c;ue .~erá uma via autêntica dêste Decreto, pag<~rá a taxa de quatrocentos e :oessenta e cinco cruzeiros
( CrS 465,00) e será tramcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contráriO.

Rio de Janeiro. 22 de novembro de 1944. -123
.da República.

(>

da lndependêUcia e· 56.~

GETULIO VARGAS ..

Apolor.io Salles.

DECRETO N ) 17 227

Di': 22 DS: NOVE1'.1BRO DE 1944

-Autori;;a o cídadâo brasileiro Augusto Lacerda ~ p")squísar mica e associadós
no mu'nicípio de Três Corações. no Est<:do de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Cor!stituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de ianeiro d<'- 1940 {Cédi~<' de f\/IinOJs). decreta:
Art. 1.'"' Fica autorizado o cidadão brasileiro Augusto Lacerda a pes~
quisar mica e associados em t2rrenos situados no imóvel denominado Fazenda
do Estreito, no distrito e município de Três Corações, no Estado de Minas
Gerais, numa área de trint2 e seis hectares e quatro ares ( 36,04 h a) delimitada por um retângulo que tem um vértice à distând8 de quatrocentos e
quarenta e seis metros e cinqüenta centímetros ( 4~·6,50 m) no rumo magné~
1
tico oi ter: ta e qu2tro gr~us e quarenta minutos ~udoeste ( 84° 40' SW) da
confluÊncia do córrego do Campestre com o Grotão Sêco e os lados, que partem dêsse vértice, os seguintes comprimentos e· rumos magnéticos: mil e sessenta metros ( 1 . 060 m), oitenta e seis ~rau~ e vinte e cinco minutos sudeste ( 86° 25' SE): trezento<J e quarenta metro!: ( 340 m), três gwus e trinta
e cinco minutos sudoeste (3° 35' SW).
Art. 2. 0
Esta autoril:::(:ào é cutPrg8da no>, lf:!·mcs estab2lecido~ nc Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorizaçã-o de pesquisa que será uma via autên·
tica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e setenta cruzeiros (Cr$
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370,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da.Agricultura,.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposiçõe~ em contrário_

Rio de Janeiro. 22 de novembro de 1944. 123. 0 da Independência e 56:->
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salle1>

DECRETO N , 0 17.228 -

DE

22

DE NOVEMBRO -DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo de Lima e Melo a pesquisar fenaquita,
mica, pedras coradas, quartzo e associados no município de Ferros, no
Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 _(Código de Minas), decreta:
Art, l.'l Fica autorizado o ddadão brasileiro Geraldo Lima e Melo a
pesquisar fenaquita, mica, pedras coradas, quartzo e associados, no lugaT de~
nominado Esmeraldas, no distrito de Cubas, município de Ferros, no Estado
de Minas Gerais, numa área de cinco hectares setenta e oito ares e sessenta
e oito centiares ( 5. 7868 ha), delimitada por um paralelogramo tendo um
vértice na confluência dos córregos Alto· e Pedra Branca e os lados, que
partem dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e trinta metros ( 230 m), quarenta e quatro graus nordeste ( 44° NE);
trezentos metros ( 300 m), treze graus sudeste ( 13° SE) .
Art. .2.0 Esta ·autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cá·
digo de Minas.
Art. 3Y O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, 4. 0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro 22 de novembro de 1944. 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N . ..; 17.229 -

DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Anibal Perlingeiro a pesquisar água mineral no
município de Santo Ant-ônio de Pádua, no Estado do Rio de janeiro
O Presidente da l<epública, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Anibal Perlingeiro a pes·
quisar água mineral no imóvel denominado Farol, situado no distrito e muni·
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cíplo de Santo Antônio de Pádua, no Estado do Rio de Janeiro, numa área
de dez hectares, trinta e cmco ares e cinqüenta e sete centiares ( 10,3557 ha},
delimitada por um pollgono que tem um vértice à distância de trezentos e
noventa e um metros (391 m), no rumo magnético quarenta e dnco graus
noroeste ( 45° NW), da confluência do valão Lambari no rio Pomba; e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
trezentos e sessenta e nove metros (369 m), cinqüenta e quatro graus sudoeste (54° SW); cento e-vinte e oito metros (128 m), vinte e um graus
noroeste (21° NW); setenta e quatro metros (74 m), trinta graus noroeste
(30° NW); duzentos e vinte e oito metros (228 m), quarenta e nove graus
nordeste ( 49° NE); cento e cinco metros (105 m), quarenta e oito ~-:-aus
noroeste (48° NW); cento e triilta metros (130 m), quarenta e dois graus
nordeste (42° NE); duzentos e noventa metros (290m), sessenta e oito gr,ms
sudeste (68° SE); cento e trinta e cinco metros (135 m), trinta e oito gr~us
sudoeste (38° SW); trinta e nove metros (39 m), cinqüenta e oito graus
sudeste ( 58° SE) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgadR nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a ·taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no -livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17.230 --- DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Ricardo de Sousa a pesquisar mica
e associados, no município de Malacacheta, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituiçâo e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de ifmeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. L,.., Fica autorizado o cidadão brasi"Ieiro Francisco Ricardo de•
Sousa a pesquisar mica e associados numa área de dezenove hectares e cinqüenta e três ares ( 19,53 ha) situada no lugar denominado "Biquinha do Bananal, distrito e municípic de :r-Jialacacheta, no Estado de Minas Gerais, área
essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a cento e quatro metros ( 104 m) no rumo magnético oitenta e oito graus e trinta minutos
noroeste (88° 30' NW) da confluência dos córregos Aguinha e Biquinha e
cujos ·lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e quarenta e oito metros ( 148 m,) vinte e cinco graus
sudoeste (25° SW); oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros (82,50 m),
oitenta e quatro graus noroeste (84° NW); trezentos e cinco metros (305m),
cinqüenta e quatro graus e quinze minutos noroeste (54° 15' NW); trezentos
e trinta e sete metros (337 m), sete graus e trinta minutos noroeste (7° 30'
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N\V); duzentos e noventa e cinco metros e cinqüenta centímetros (295,50-m),
sessenta e cinco graus nordeste ( 65° NE); setenta metros e cinqüenta centímetros (70,50 m), cinqüenta e dois graus e trinta minutos nordeste (52° 30'
NE); quirrl:entos e sessenta e sete metros (567 m), onze graus e quinze minutos sudeste ( 11° 15' SE) .
Art. 2;::> Esta autorização é outorgada nos tàrmos estabelecido:-: no Cá·
digc' de Mina~.
Art. 3. 0 O título da autorizl'lção de pesquisa que S<'!rá um2 via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e s"erá
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em. contrário.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944. 123. 0 da independência e 56Y
d8 República
GETUUO VARGAS

Apolonio Salles

DECRETO NY 17.231

-

DE

22 DI!: NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileicu José Auaustyn a pesquisar caulim, argila e associados, no município de Campo-Larg?_, no Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código. de Minas) decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Augustyn á pesquisar
caulim, argila e associados no lugar denominado Boqueirão, no distrito de
São Luiz do Purunã, município d!i! Campo Largo, Estado do Paraná, numa
área de vinte hectares ( 20 ha). delimitada por um polígono que tem um
vértice à distância de dois· metros e cinqüenta centímetros (2,50 m) rumo
norte (N) magnético, do marco quilométrico cinqüenta e dois (km 52) da
rodovia Palmeira - Curitiba: os lados a partir dêsse vértice "têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e oitenta e dois metros
(582 m), norte (N); duzentos e quarenta metros (240m), oeste (W); cento
e cinqüenta e cinco metros (155 m), sul (S); quinhentos e vinte e seis
metros (526 m), vinte e um graus dez minutos sudoeste (21° 10' SW); daí
pela cêrca de arame farpado, marginando a rodovia Palmeira - Curitiba, na
extensão quatrocentos e cinqüenta metros (450 m), até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 · O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica" dê& te Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de FomentO da Produção Mineral
do Ministério da ·Agricultura.
Art." 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de noV.émbro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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~DE

4.75

EXECUTIVO

22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoâza o cidadão brasileiro Albino Teixeira Sobrinho a pesquisar mica e associados no município de lnhapim, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da· atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autor~zado o cidadão brasileiro Albino Teixeira Sobrinho a
pesquisar mica e associados, numa área de seis hectares, sessenta e três ares
e vinte centiares (6,6320 ha). situada no local denominado Fazenda Carolina,
no distrito de Santo Estevão, município de Inhapim, do Est~do de Minas Gerr:tis.
e delimitada por um polígono retilíneo irregular que tem um vértice a trinta
metros ( 30 m), no rumo magnéttco oitenta e um graus e quinz.e minutos sudeste (81°15' SE) da confluência do córrego da Cotia com o ribeirão Taqua·
raçu, e os ladôs, a partir do vértice considerado, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: vinte e quatro metros ( 24 m), setenta e dois
graus sudeste ( 72° SE); cinqüenta e nove metros e trinta centímetros
(59,30 m); oitenta e oito graus e trinta minutos nordeste (88° 30' NE); setenta e três metros (73 m), setenta e um graus nordeste (71° NE); duzentos
e setenta metros ( 270 m), vinte e cinco graus nordeste ( 25° NE); trezentos
e cinco metros ( 305 m), setenta e dois graus e quarenta e cinco minutos noroeste (72°45' NW); trezentos e cinqüenta e seis metros (356m), quatro graus
e trinta minutos sudeste ( 4°30' SE) .
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autoriz:::Jção

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

:w

Art. 3.0 O título da autorização de pe<;quisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros_ (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e
56. 0 da RepúblicS!.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles,

DECRETO N. 0 17.233- DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944
Autot"i.~a

o cidadão brasileiro Jorge Bueno l'l{onteiro a pesquisar minérios de
ferro e associados no município de Lapa, do Estado do Paraná

O P>esidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letr2 a, ds Ccnstituiç.8.o e nos têrmos do Decreto-le'i n. 0 1. 985, de. 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro ] orge Bueno Monteiro a
pesquisar rnir;érios de ferro e associados numa área de cinqüenta hectares
(50 ha), situO!dtJ no luga:r denominado Campo Derradeiro ou Itabaúna, distrito de Cor:teada, município de Lapa, do Estado do Paraná e delimitada por
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um retângulo tendo um vértice a duzentos e cinqüenta metros (250 m), no
rumo vinte e um graus nordeste (21° NE) magnético, da fóz do córrego
Capão do Meio afluente do Ribeirão Taboâo. e os lados que partem dêssê"
vértice com mil metros ( 1. 000 m) e rumo trinta graus vinte minutos sudeste
(30°20' SE) magnético. quinhentos metros ( 500 m), cinqüenta e nove gram
quarenta minutos nordeste ( 50°40' NE), magnético,
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no·
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), e serátranscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
M'inistério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de , Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0
56. 0 da Repúblic&.

da Independência e

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.234--DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Aionso Lopes da Mata a pesquisar mica, pedras
coradas e associados no município de Itarnbé, no Estado da Bahia.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Afonso Lopes da Mata a
pesquisar mica, pedras coradas e associados numa área de quarenta e cinco
hectares ( 45 ha). situada nas fB.zendas Nova União e dos Correias. distrito e
município de ltambé, no Estado da Bahia, área essa delimitada por um políw
gano mistilíneo que tem um vértice no centro da Ilha do Brocoió no rio Pardo.
e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: duzentos rnetrÕs (200m), sessenta e oito, graus sudeste (68° SE);
quinhentos metros (500 m), vinte e cinco graus nordeste (25° NE); mil cento
e qparenta e cinco metros (1.145 m), sessenta e sete graus trinta minutos nqroeste ( 67°30' NW), até a margem esquerda do córrego Dois Riachos, por
êsse, abaixo até sua barra no Rio Pardo, por onde segue, até o ponto departida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquise, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 4-50,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0
56.0 da Repúblics.•.

da Independência e-

GETULIO VARGAS.

Apolonio

Salle~..
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DECRETO N.0 17.235 -DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Benjamin Pereira da Rocha a pesquisar mica e
associados, no município de Governador Valadares, no Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Consti~uição e nos têrmos do" Decreto-lei n.O 1. 985, de 2Y
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Benjamin Pereira da Rocha
a pesquisar mica e associados numa área de sessenta e dois hectares ( 62 ha),
situada no lugar denominado Córrego Taíoba, no distrito e município de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais e delimitada por um quadrilátero
que tem um vértice a trezentos e triiJta metros (330 m) rumo quarenta e dois
graus noroeste ( 42° NW) magnético, da confluência dos córregos Túnel e
Taioba e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: novecentos e cinco metros (905 m). oitenta e oito graus
e vinte e cinco minutos nordeste ( 88°25' NE); seiscentos e oitenta e quatro
metros (684 m), um grau e cinqüenta minutos sudeste (1°50' SE); novecentos
e cinco metros (905 m), oitenta' e oito graus e quinze minutos sudoeste
(88°15' SW); seiscentos e oitenta e cinco metros (685 m) um grau e quarenta e cinco minutos noroeste (1°45' NW),
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.
Art. 3.0
dêste decreto,
será transcrito
do Ministério
Art. 4.0

autorização

é outorgada nos têrmos estabelecidos no

O título da autorização de pesquisa, ·que será uma via autêntica
pagará a taxa de seiscentos e vinte cruzeiros (Cr$ 620,00) e
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
da Agricultura,
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944, 123.0 da da Independência
e 56.0 da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17 .236-DE 22 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Vitgílio Antônio Ertal a pesquisar mica e associados no município de Vergel, no Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usem do da atribuição que lhe ·confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nc .' têrmos diJ Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mir2s), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cid.o;dão brasileiro Virgílio Antônio Ertal a
pesquisar mica e associados no local denominado Rio Grande, distrito e muni·
cípio de Vergel, no Estado do Rio de Janeiro, numa área de quinze hectares
(15 ha), delimitada por um paralel.'Jgramo que tem um vértice a oitenta
e cinco metros ( 85 m), no ruino magnético vinte e sete graus trinta minutos
noroeste (27° 30' NW) da barra do córrego do Socorro, afluente do rio Grande
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e os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, o:. seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e setenta e cinco metrcs
( 375 m), oitenta e quatro graus nordeste ( 84° NE); quatrocentos metros
(400 m), quatro graus noroeste (4° NW).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Mine.s.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesc!uisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e será transcrito no livro próprio da· Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1944·, 123.0 da da Independência
e 56.0 du- República.
GETULIO VARGAS.

Apolomo Salle-:;

D:ZCRETO N. 0 17.237 -

DE

23 DE NOVEMBRO DE 1944

Renova o Decreto n, 0 7. 707, de 22 de agôsto de 1941
O Presidente da República, usando da 2.tribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letr2. a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
, de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica renovada a autorizacão conferida aos cidadãos brasileiros
Joana Gonçalves de Brito, ·cecília GüEç~e.lves de Brito e João Gonçalves de
Brito o pesquisar ouro e associadcs em duas áreas distintas, perfazendo o
tctal de setenta e !'.ete hectares e cinqüenta ares (77,50 ha) situada no lugar
denominado Mina· do Macaco, no distrito de São José do Piriá, município de
Vi.z0u, no Estado do Pa::á, á mas essas que assim se definem: a primeira com
q_umenta e nove hectares e cinqüenta ares (49,50 ha), delimitada por um
retângulo que tem um vértice situado à mil novecentos e vinte metros ( 1.920
m), no rumo vinte e dois graus sudeste (22° SE) da confluência dos igarapés Macaco e Germano e os lados adjacentes a êsse vértice têm os seguintes comprimentos e orientações: novecentos metros (900 m), sete graus
sudeste ( 7° SE);- quinhentos e cinqüenta metros ( 550 m), oitenta e três graus
nordeste
(83° NE), A segunda área com vinte e oito hectares (28 ha), é
ainda um retângulo que tem um vértice situado a setecentos e quarenta metros
(740 m), rumo quarenta e um graus sudeste (4!0 SE) da çonflu~ncia dos
igarapés ]\J!acaco e Germano e os lados adjacentes a êsse vértice têm os seguintes comprimentos e orientações: mil e quatrocentos metros ( 1, 400 m),
doze graus nordeste (12° NE); duzentos metros (200' m), setenta e oito
graus sudeste (78° SE) .
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art, -3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decretó, pagará a taxa de setecentos e setenta e seis cruzeiros
(Cr$ 776,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 17.238 -

479

DE 23 DE NOVEMBRO DE 1944

Renova o Decreto n. 0 7. 706, de 22 de agôsto de 1941
O Presidente da República, m:o:ndo da atribuição que lhe confere 0 ar~
tigo 74. letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei 1'1..0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Códig:o de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica renovada a autorização conferid'a aos cidadãos brasileiros
Joana Gonçalves de Brito, Cecília Gonçalves de Brito e João Gonçalves de
Brito pelo Decreto número sete mil setecentos e seis ( 7. 706) de vinte e dois
(22) de agôsto de mil novecentos e quarenta e um (1941) para pesquisar
ouro e associados em duas área perfazendo o total de vinte e quatro hectares
( 24 ha), situadas no lugar derlominado Mina do Macaco, no distrito de São
José do Piriá município de Vizeu, no Estado. do Pará, áreas essas assim de~
finidas: a primeira com sete hectares e cinqüenta ares (7,50 ha), delimitada
por um retângulo que tem um vértice situado à mil e oitocentos metros
(1.800 m), no rumo quarenta graus nordeste (40° NE) da confluência dosigarapés, Macaco e Germano e os lados adjacentes e ésse vértice tem os se~
guintes comprimentos e oríentações: quinhentos metros (500 m), doze graus
nordeste ( 12° NE); cento e cinqüenta metros ( 150 m), setenta e oito graus
sudeste ( 7 8° SE) . A segunda área com dezesseis hectares e cinqüenta ares
(16,50 ha) é d;:,limitada por um polígono irregular qcce tem um vértice si~
tuB.do à mil cent~ e cinqüenta metros ( 1. 150 m), no rumo oitenta e oito
graus sudeste ( 88° SE) da confluência dos igarapés Macaco e Germano e os
lados com os seguintes comprimentos e orientações: oitocentos metros (800 m),
doze graus nordeste (12° NE); cento e cinqüenta metros (150 m), setenta
e oito gmus sudeste ( 78° SE); duzentcs e cinqüenta metros ( 250 m), setenta
e .um graus nordeste ( 71° NE); cento e cinqi.ümta metros ( 150 m), vinte graus
sudeste (20° SE)' trezentos e cinqüenta metros (350m), setenta e um graus
sudoeste (71° S\iV); selscentos e vinte metros (620 m), doze graus sudoeste
(12°SW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Ivlinas. '
~
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica déste DeCreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam~se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.

DECRETO N. 0 17.239 -

DE 23 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Félix da Cunha a comprar pedras:
preciosas.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N. 0 17.240 -

DE

EXECUTIVO

23 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o Serviço do Patrimônio da União, do Ministéric. da Fazenda, a
aforar a Isabel Nicolau Anastácio, de nacionalidade grega, o terreno de
marinha que menciona, situado em Paranaguá, Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Con!>tituição, e tendo em vista o disposto na letra b do
art. 18 do Decreto-lei n. 0 3.438, de 17 de julho de 1941, decreta:

Artigo umco. Fica o Serviço do Patrimônio da União, do Ministério
da Fazenda, autorizado a aforar a Isabel Ni~olau Anastácio, de nacionalidade
grega, o terreno de mB.:-inha situado na Rua General Carneiro n.0 3, na cidade
de Paranaguá, Estado do Paraná, d€' que trata o processo protocolado no Ministério da Fazenda sob n. 0 105. 024, de 1944.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0·
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza. Costa.

DECRETO N. 0 17.241- DE 24 DE NOVEMBRO DE 1944

Extingue cargo excedente
O Presidente da República, usando ds• atribuição que !he confere o
art. 74, letra a, da Const<ituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto-lei n. 0 3. 195, de 14 de abril de. 1941, decreta:

Art. 1,° Fica extinto um ( 1) cargo dô.' classe E da carreira de Calculista do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, vago em virtude
da nomeação, p~ua outra cs.orreira, de Flávio Sacramento, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Cont& Corrente do mesmo Quadro do
referido Ministério.
Art. 2, 0 Revogam-se as dispcsições em contrário.
Rio de Janeiro, 24· de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e

56.0 da República,
GETULIO VARGAS .

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.242 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1944

Retific--2 o parágrafo único do art. 82 do Regulamento da Polícia Militar do
Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n. 0 3.273, de 16 de novembro
de 1938
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
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Art. 1.0 O parágrafo único do art, !::12 do Negulamento da Polícia Militar do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n. 0 3, 273, de 16 de novembro de 1938, passa a ter a redação seguinte:
- "Aquelas que atingirem a idade de 54 anos serão reformadas
com o sôldo que lhes competiria se estivessem inválidas".
Art. 2.0 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, mas produzirá efeitos desde a data em que foi publicado o citado De·.creto n. 0 3. 273; de 16 de novembro de 1938.
Rio de Janeiro, 27· de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República .
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho,

DECRETO N. 0 17.243 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1944

.Cria função na Tabela Numérica Ordinária de Extranmerário-inensalista da
Procuradoria-Geral da República, do Ministério da justiça e Negócios
Interiores
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada, na Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista,
.da Procuradoria-Geral da República do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, uma função de motorista, referência IX.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá,
no presente exercício. à conta do destaque da parcela de CrS 7. 800,00 (sete
mil' e oitocentos cruzeiros) da Verba l. -· Pessoal, Consignação II - Pesso.:tl
Extranumerário. Subconsignação 08 - Novas admissões, etc., do Anexo n. 0 18
- Ministério da Justiça e Negócios Interiores, do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.,)
da República .
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 17.244- DE 27 DE NOVEMBRO DE 1944

Dispõe sôhre a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerácio~mensalista da
Comissão de Rêdes,. do Ministério da Guerra
O Presidente da República, usando da
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

atribuição que

lhe

confere o

Art. 1.° Fica substituída, pelas que acompanham êste Decr€to, a TabelaNumérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Comissão de Rêdes do
Estado Maior do Exército, do MinistériD da Guerra.
Art. 2. 0 Êste Decreto entrará em vigor em 1 Ge js'lleiro de 1945.
Rio de Janeiro, 27 de noVembro de 1944, 123.0
56.0 da República.

da Independência e

GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.
Col. de Leis -
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MI!'IISTtRIO DA GUERRA
ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO
COMISSÃO DE R:J3DE N." 1 -

RIO DE JANEIRO

I
NÚMERO

DE
FUNÇÕES

1
1

I

REFERÊNCIA

SÉRIES FUNCIONAIS

I
II .....

Desenhista
·~

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

IX

Ordinária

I
SÃO PAULO

COMISSÃO DE R:ltDE N. 0 2

·r

NÚMERO

DE

TABELA

REFERÊNCIA

SÉRIES FUNCIONAIS

FUNÇÕES

TABELA

I
I

Desenhista

I

1
1

, ,, ,, ,, .

~~:~ ........... ---~-~-IX----~:inária

COMISSÃO DE R:I!:DE N.<> 3

PõRTO ALEGRE

·r
NÚMERO

DE

SÉRIES FUNCIONAIS

I

FUNÇÕES

.........

TABELA

I

I
I

Desenhista
1

REFERÊNCIA

·- . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

__j

IX

Ordinária
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COMISSÃO DE Rl!::DE N:" 5 -

CURITIBA

, NÚMERO

DE

SÉRIES FUNCIONAIS

REFERtNCIA

TABELA

FUNÇÕES

Auxiliar de Escritório
1

VII

Ordinária

IX

Ordinária

1
Desen~sta

1
1
COMISSÃO DE Rl:::DE N. 0 6 -

SALVADOR

NÚMERO

DE

SÉRIES FUNCIONAIS

REFERÊNCIA

TABELA

FUNÇÕES

Auxiliar de Escritório
1

VII

Ordinária

IX

Ordinária

I

Desenhista
1
I

=='=="===eo== ===~== ="===
COMISSÃO DE R:ll::DE N.o 7

RECIFE

NÚMERO

DE

SÉRIES FUNCIONAIS

REFERÊNCIA

TABELA

FUNÇÕES

Auxiliar de Escritório
1

VII

Ordinária

IX

Ordinária

1
Desenhista
I
1
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DECRETO N. 0 17.245 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1944

Cria a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Auditoria
da 5.8 Re~ião Militar, do Ministério da Guerra
O Presidente da República, usando da atribuição ·que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica criada a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista da Auditoria da s.a Região Militar, da Justiça Militar, do Minis-tério da Guerra, com uma função de auxiliar de escritório, referência VII,

Art. 2.0 A despesa com a execuçãO do disposto neste Decreto correrá,,
no presente exercício, à conta do destaque da importância de Cr$ 6. 600,00
(seis mil e seiscentos cruzeiros), da Verba 1 - Pessoal, Consignação li Pessoal Extranumerário, Subconsignação 08 - Novas admissões, etc., Anexo
n. 0 17 - Ministério da Guerra\ do Orçamento Geral da União para 1944.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra .

DECRETO N. 0 17.246 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1944

Cria funções na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista
da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional do Estado de Pernambuco
O Presidente da RePública, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Ficam criadas na Tabela Numérica Ordinária de ExtranumeR
rário-mensalista da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional do Estado de Pernambuco, MinistériO da Fazenda, seis funções de auxiliar de escritório, referência VII, quatro, referência VIII e uma, referência IX.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na im~
portância de Cr$ 76.200,00 (setenta e seis mil e duzentos cruzeiros) anuais 1
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranu~
merário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Anexo n.0 16 Ministério
da Fazenda, do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0

Êstê Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.a
da República.
GETULIO VARGAS.
A. de Souza Costa.
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DECRETO N.0 17.. 247 Alter~

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1944

as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Mensalistas da
E .F. Noroeste do Brasil

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

Art. 1.° Ficam alteradas, conforme a relação anexa, as Tabelas Nu•
tnéricas) Ordinária e Suplementar, de Mensalistas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Art. 2.0

:ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
àa República.
GETULIO V ARQAS.

]oão_de Mendonça Lima.

ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL
TABELA ORDINÁRIA DE MENSALISTAS

a)

Funções em comissão
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

lI

Séries funcionais

I Referência

I

Número
de
funções

I
I

Referência

Séries funcionais

Observações

I
I

1
1
1

Chefe de Oficina

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

I

35
33

29

3

Estas funções estão
vagas . Duas delas só
serão preenchidas quando forem suprimidas as
funções de mestre especiahzado da T. S. M.

I
b)

19
60

IA~·;'~-~~ -~'.'~~d~ -~·. :~~~0 I

I ....................... .

Séries funcionais

14

20

12

70

150
120
199

10

240

I~~~~~
~~-E~tr~d~. ~~ -~~,~~ I
....................... I
::::::::::::::::::::::: I

14

12
11

Treze funções da re ·
ferência 12 e ·duas de
ref. 11, estão preenchidas, As demais estão
vagas e só serão preen- ·
chidas à medida qua

.I
II

forem sendo suprim.t·
das as funções de auxiliar de tráfego da T.
S. M. e os ca1gos de
agente de estrada- d&
terra do Quadro IV do

I

'

I
68
93
112
112
153

538

M.V.O.P.

I::::::::~,;~~~~:::::::: I
::::::::::::::::::::::: I
I

Artífice

14
13
12
11

68
92
112
112
153

10

537
14
13
12

2

11

10

199

I,

2
5
6
17
155

1

1
1
1

2

6

..
.. . ..
.. .... . . .. ... . . ...
..
. . .. ... .. ....
... .. .. "'. .. ..
.. ..
.. . . . .

185
Mestre Especializado

Mestre Especializado

35
33
31
29
27

1
2
3

14
13
12

I

11
10

'

Feitor

Feitor

5
10
27
155

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

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

..

..

II

14
13
12
11

II

lO

I

I

31
27

.

SITUAçÃO ATUAL

Número
de
funções

I

Referência

I
I

1
1
1
1
2
3

Séries funcionais

..

Número
de
funções

SérieE funcionais

I .. ...... .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .. ........ ......
.

I . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . .

. . . . . . .. .. .. ... . . ... .. . I
. . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . ..

4

I Referência

Observações

I

Radiotelegralista

I . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. ..

00
00

SITUAÇÃO PROPOSTA

.,_

Radiote!egraiista

29
27
25
23
21
19
17

13

.......................
. ......... . . . . .. . . . . ..
. ... . . .. . . . .. . . .. ... . ..
.......................
....................... I
. . .. . . . .. .. ... . . . . .. ... I
.......................

-

1
1
2
4

5

25
23
21
19
17

Três funções da •eferência 19 e quatro da
ref. 17, estão preenchidas. As demais estão vagas e só serão
preenchidas à medida
que forem sendo suprimidas as funções de radiotelegrafista da T
S,M,

10
9

Estas funções estão
vagas . Trinta e três da
ref. 9 só serão preen~
chidas à medida que
forem sendo suprimi~
das as funções de pra·
ti cante de tráfego da
T.S.M,

13
.

I

Telegrafista

15
65

I
. . . . . . . . .. .. .. .. .. ..

. . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . .. I

".

10
9

35
78

Telegrafista

II .......................
I

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

1

I

I

i

80

113

I

I
I

I

Auxiliar de Trldego

2
5
!O

15
20

I ...... ....... .. .. .. .. .. .. .. ..................
.

I .......................
.......................

'

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

14
13
12
11

I

I

I

I

!O

52

I

I
I

2

5
lO

15
25

I

I

........ i

Praticante de Tráfego

............. •.•
................. ······
I .......................
.......................

I

• • • • • • • • • • • • • • • •o • • • • • •

.

I

I

9
8

I

I

7
6
5

57

I

I
I

I

Conservarf.or de Trans-

I.......................
missão

3
5

I

I

14
12
11

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

9

I

I

17

I

-

-

I

-

'tABELA SUPLEMENTAR DE MENSALISTAS

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

--.-----------.----------- ----,------··---.-----.---·----

1

I.

Núdmero lj

,éries funcionais

0

Vencimento

0

J

!

funções

Núdm ero

mensal

I
il

Séries funcionais

funções

Vencimento
mensal

I

37[ ...

A~~:~~~~ .~e ~r.~~g~ ·~ ~
..

..

Auxiliar de Tráiego
600,00

37

52

600,00

52

I
Praticante de Tráie[Jo
47

500,00

6

375,00

49
2
6
2

59

500,00
450,00
375,00
300,00

Observações

ATOS

491

DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 17.248 -

DE

27 DE NOVEMBRO DE 1944

AProva orçamento complementai para conclusão da variante de São João, na
na Rêde de Viação Paraná-Santa Cat;;J.rina'
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, d~ Constituição. decreta:
Artigo único. Fica a :Provado o orçamento complementar aos aprovados
pelos Decretos ns. 5.821, de 15 de junho de 1940, 6:756, de 2 de janeiro
de 1941 e 10,763, de 21 de outubro de 1942, na importância total de Cr$
13.257.075,50 (treze milhões duzentos e cinqüenta e sete mil e setenta e
cinco cruzeiros e cinqüenta centavos), que com êste baixa, rubricado pelo
Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de ·Ferro, para conclusão da variante de São João, na Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina.
correndo as despesas à conta do crédito de Cr$ 20. 000.000,00 ab.erto pelo
Decreto-lei n. 0 5.374, de 5 de abril de 1943.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N, 0 17.249- DE 27 DE NOVE1\1BRO DE 1944

.Aprova projeto e orçamento para obras no pôrto de ltacaré, Estado da Bah1<;
O Presidente da República, usándo da atribuição que lhe confere o utigo 74, alínea a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fic.am aproVados o projf>to e orçamento na importância
de Cr$ 533.462,00 (quinhentos e trinta e t:ês mil quatrocentos e sessenta e
dois cruzeiros), organizados pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais e que com êste baixam, devidamente rubricados, para a construção de
um muro de cáis de saneamento com a extensão total de 226 metros, no pôrto
de Itacaré, Estado da Bahia.
R1o de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.<:9
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 17.250-

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 'l.rtigo 74. letra a, da Constituit;ão e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n. do Decreto-lei nY 3 1()5 Ge 14 de abril de 1941. de-creta:
Art. l.""l Ficam suprimidos três (3) cargos. da classe F da carreira de
Polícia Especi<:l. do Qus.dro Suplementar do Ministério da Justiça e NegóCios
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Interiores, vagos em virtude das exonerações de João Lupovici e SilveiraGaspar da Silva, e da transferência para outra carreira de Domingos de Oliyeira Santana, devendO a dotação correspondente ser levada a c>édito daConta Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.

Art. 2.0. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944. 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO . N. 0 17.251 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o "-rtigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 • alínea n, do De
ereto-lei n. 0 3.195. de 14 de abril de 1941. decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos três (3) cargos da classe H da carreira deOficial Administrativo, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e·
Negócios Interiores, vagos em virtude das promoções de Armando de Sousa
Pereira, Iguassú Elói e Alzira da Costa Paiva Losso, devendo a dotação
correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Perma·
nente do mesmo Ministério.
Art, 2.0 Revog[;lm-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o.
da República.

GETULIO

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 17.252 -

DE

27 DE NOVEMBRO DE 1944

s.uprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que 'the confere o outigo · 74, letra a, da Consdtuiçâo e nos têrmos do art. 1.0. alínea n. do D0·
t:reto-lei n.O 3. 195. de 14 de ::~brll de 1941 decreta:
Art. LQ Fica suprimido um ( 1) cargo da classe E da carreira de De-tetive, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude da promoção de Agenor Matos Moreira, devendo a do-tação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério, ·
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 194-4, 123.0 da Independência e 56. 0
da República .

GETULIO

VARGAS.

Alexandre. Marcondes FilJ,o.
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DECRETO N.0 17.253 -

DE

28 DE NOVEMBRO DE 1944

Exclui do regime de administração a Sociedade de Beneficência Santa Cruz
e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.0 e
7.0 do Decreto-lei n. 0 4.807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4.0 , parágrafo único, do Decreto-lei n. 0 5, 661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica excluída do regime de administração a que foi submetida por Decreto: de 14 de julho de 1943, a Sociedade de Beneficência Santa
Cruz, com sede na capital do Estado de São Paulo, cessando as atribuições
do respectivo Administrador.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contráriO.
Rio de Janeir~, 28 de novembro do 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A, de Souza Costa,

DECRETO N. 0 17.254 -

DE

28 DE NOVEMBRO DE 1944

Concede a prerrogativa de órgão consultivo à Associação Brasileira de Rádio
O Presidente da República, atendendo ao que lhe expôs o Ministro de
Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, e usando da atribuição que lha confere o art, 559, da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n, 0 5.452, de 1 de maio de 1943, decreta:
Artigo único. É concedida à Associação Brasileira de Rádio, associação
civil, com sede no Distrito Federal, a prerrogativa do art. 513, alínea d, da
Consolidação das Leis do Trabalho, aproVada pelo Decreto-lei n. 0 5, 452, de
1 de maio de 1943, para o. fim de colaborar com o Estado, como Órgão técnico
e consultivo no estudo e solução dos· problemas que se relacionem com os
interêsses e profissionais por ela coordenados.
Rio de Janeiro, 28 de novembro do 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 17.255 -

DE

28 DE NOVEMBRO DE 1944

Estende à comarca de ltatiba a jurh·iiçâo da junta de Conciliação e julgamento dÓ município de jundiaí, Estado de São Paulo
O Presidente da República, usa!<do da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, e de conformidade cÕm o art. 650 da Consolidação das Leis do Trabalho, deci eta:
Artigo Único. A jurisdição da Junta de Conciliação e Julgamento do
município de Jundiaí, Estado de São Paulo, a partir da publicação do presente
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Decreto, estender-se-á à comarca de Itatiba, no .referido Estado, revogadas
a~ disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de novembro do 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexavdre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 17.256- DE 28 DE NOVEMBRO DE 1944
C2ssa a autorização concedida ao Colégio Municipal de Pindamonhangaba para
funcionar, sob regime de inspeção preliminar, corno colégio

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos.têrmos do parágrafo único do art. 72
da lei orgânica do ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 E' cassada a autorização concedida ao Colégio Municipal de
Pindamonhangaba, com sede em Pindamonhangaba, no Estado de São Paulo,
para funcionar, sob o regime de inspeção preliminar, como colégio.
Art. 2. 0

Revogam-se a-s disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N.O 17.257 -

DE

28 DE NOVEMBRO DE 1944

Proibe o funcionamento da Academia Livre de Farmácia e Odontologia
de Belo Horizonte

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o &rtigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei número .421, de 11 de maio · de 1938,
Resolve proibir o funcionamento da Academia Livre de Farmácia e
Odontologia de Belo Horizonte, com sede em Belo Horizonte, no Estado de
Minas Gerais.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 17.258

DE 28 DE NOVEMBRO DE 1944

Concede reconhecimento ao curso de Engenharia Industrial (modalidade química), da Escola Politécnica de Pein"ambuco ,
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art, 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio d2 1938:
ResOlve conceder reconhecimento ao curso de Engenharia Industrial (modalidade química) mantido pela Escola Politécnica de Pernambuco, com
sede no Recife,· no Estado de Pernambuco.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DEÇRETQ N. 0 17.259 -

DE

28 DE

NOV~M!3RO DE

1944

Concede reconhecimento aos cursos de filosofia, matemática, física, qwmzca,
geografia e história, letras clássicas, letras néo-latinas e letras anglo-germânicas mantidos pela Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei
n,0 421, de 11 de maio de 1938:

Resolve conceder reconhecimento aos cursos de filosofia, matemática,
física, química, geografia e história, letras clássicas, letras néo-latinas e letras
anglo-germânicas mantidos pela Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette,
com sede no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 17 .26Ô -

DE 29 DE NOVEMBRO DE 1944

Aprova o Regulamento para a concessão dos favores e auxílio a que se refere
o Decreto-lei. n.0 7. 002, de 30 de outubro de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, alínea a da Constituição e tendo em vista o art. 6.0 do Decreto-lei
n.O 7. 002 de 30 de outubro de 1944, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento, que com êste baixa, para
eXecução das disposições constan~es do Decreto-lei n.O 7. 002, de 30 de outubro
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de 1944, que concede favores e auxílio para a instalação de uma rêde na~
cional de armazéns e silos de grãos 'e sementes.
Art. 2.0 :itste Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1944,- 123.0 da Independência e 56.0
-da República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.

Regulamento para a concessão de favores e auxílio à instalação de
uma rêde nacional de armazéns e silos de grãos e sementes, baixado com o Decreto n.o 1.7.260, de 27 de novembro de 1944.
Art. 1.~ Entende-se por armazém agrícola a irÍstalação imobiliária de
tipo, capacidade e aparelhamento adequados à guarda e conservação de se~
mentes e grãos alimentares,
Parágrafo único. Por extensão, são também considerados armazens agrí~
colas os silos metálicos, móveis, para uso da fazendas.
Art. 2.0

Os armazens agrícolas têm como finalidades:

a) assegurar a guarda e conservação de sementes e grãos alimentares em
condições técnicas e econômicas;
b) regular o escoamento da produção e dos estoques de sementes e grãos
alim€ntares, das zonas produtoras às de consumo;
c) possibilitar a emissão de recibos negociáveis.
Art. 3.0 O Ministério da Agricultura organizará um plano nacional de
distribuição geográfica dos arrnflzens agrícolas e o revisará urna só vez cada
ano, dando publicidade, no Diário Oficial, ao plano e suas alterações.
Parágrafo único. Para o preparo do plano nacional, assim corno para
as revisões do mesmo, o Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura designará uma Comissão de três membros, um dos quais indicado pela Chefia
do Estado Maior do Exército.
Art. 4.0 De acôrdo com seu modo de utilização, os armazens agrícolas
são de duas categorias:
a) públicos;
b) privados.
Art. 5.0

Armazem agrícola público é aquele que:

a) receber sementes e grãos alimentares de quaisquer interessados, rebeneficiando-os, expurgando-os e guardando-os, mediante a cobrança d8 taxas
previamente aprovadas pelos Ministério da Agricultura;
b) fôr localizado, dentro do plano estabelecido pelo referido Ministério,
nas zonas de produção, nos centros intermediários e nos pontos de concentração de consumo ou de exportação;
c) possuir capacidade de guarda e conservação não inferior a 500 toneladas de sementes e grãos alimentares;
d) emitir recibos negociáveis.
§ 1.0 Por um só requerente os favores da lei não poderão ser pleiteados para instalação de -armazem agrícola público com capacidade superior
a 20% do total de armazenamento estabelecido, para o respectivo Estado, no
plano de distribuição geográfica a que se refere o art. 3-0 dêste Regulamento,
excetuados os casos em que esta percentagem não atinja o mínimo previsto
no item c déste artigo, o qual sempre vigorará.
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§ 2.0 As entidades, às quais, de acôrdo
n: 0 7 .002, de 30 de outubro de 1944 possa se~
warrants, deverão requerê-Ia ao Ministro 'de
cultura que, no caso de deferimento, baixará

Art. 6.°

com o art. 2.0 do Decreto-lei
atribuída a faculdade de emitir
Estado dos Negócios da Agria correspondente portaria.

Caracterizam o arm2zem agrícola privado:

a) o rebeneficiamento, €:Xpurgo e guarda de sementes e grãos alimen-

tares, exclusivamente de produção de seus proprietários;
b) a localização em fàzendas, núcleos coloniais e povoações;
c) a capacidade de armazenamento entre 100 e 500 toneladas, inclusive
os números limites;
d) a não emissão de recibos negociáveis.
Parágrafo único. Tratando-se de silos, pode a capacidade a que se refere
o item c dêste artigo baixar até 10 toneladas, reduzindo-se, então, os faovres
a serem concedidos, apenas ao prêmio de 20 % do valor da obra.
Art. 7.0 As pessoas físicas ou jurídicas que pretenderem construir s-rmazem agrícola com os favores da lei, deverão requerer ao Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura, instruindo o requerimento com:
a) prova de ser brasileiro ·ou de cumprimento da lei de dois têrços;
b) atestado de idoneidade financeira, pelo Serviço de Economia Rural
ou pela Caixa de Crédito Cooperativo quando se tratar de associações rurais
ou de cooperativas, e pelo Banco do Brasil quando fôr o requerente pessoa
física_ ou quando fôr pessoa jurídica de natureza diversa das anteriormente
citadas;
c) especificação da localização das obras, de acôrdo com o plano a que
s~ refere o artigo 3. 0 dêste Regulamento;
d) planta com detalhes, em três vias; plano de funcionamentO; orçrrmento excluído o valor do terreno e indicação do prazo provável -do
término da obra.
~ 1.0
O Ministério da Agricultura poderá modificar cs projetos e planos·
que lhe forem apresentados, restTingir sua capacidade de armazenamento e
área de acão e fiscalizar as obras em andamento.
§ 2. 0 ~ Aprovv.dos os planos de construção, pelo Ministério da Agricultura, êste encaminhará uma via das plantas à Prefeitura Municipaf da localidade, para que essa autorize o início das obras que serão atacadas, indepen·
dentemente desta autorização. decorrido o prazo de trinta dias.

Art. 8.0 O Ministério da Agricultura poderá fornecer, para· modêlo, a
pedido dos interessados, plantas e projetos de armaze:ns e silos, com a devida
aparelhagem para rebenefidamento e expurgo e instruções sôbre processos
de imunização.
Art. 9.0 Para obtenção do financiamento pelo Bailco do Brasil ou pela
Cab:a de Crédito Cooperativo, a que se refere o artigo 4.0 do Decreto-lei nÚ·
mero 7, 002, de 30 de õutubro de 1944, o interessado deverá fazer prova
de estm com seus planos e projetos de construção devidamente aprovados pelo
Ministério da Agricultura.
Art, 10. Concluídas as obras de construção ou a datação e aparelhamento
do armaze-m agrícola, seu funcionamento só dependerá de uma "licença para
funcionamento", a ser expedida pelo Ministro de Estado dos Negócios da
Agricultura ou autoridade a quem êste delegar poderes.
Art. 11. Os requerimentos de prêmio e de financiamento serão despachados por ordem cronológica, respectivamente à vista do certificado de rece·
bimento emitido pelo Serviço de ComunicB.çÕes do Ministério da Agricultura
e pelos órgãos cOrrespondentes do Banco do B:i'asil e da Caixa de Crédito·
Cooperativo.
Cai . de Leis -

Vol. VIII

F. 32
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Art. 12. O prêmio, constante no item a do artigo 1.0 do Decreto-lei
n.0 7. 002, de 30 de outubro de 1944, será concedido à vista da licença .estatuída no artigo 1.0 dêste Regulamento.
Art. 13. O Ministério da Agricultura manterá, no Banco do Brasil, uma
conta de depósito em que lhe serão creditadas as dotações que lhe forem concedidas por fôrça do Decreto-lei n.0 7. 002, de 30 de outubro de 1944,
Art. 14..: O total dos prêmios e financiamentos concedidos pa.ra a instalação de armazéns agrícolas privados, não poderá ultrapassar de 30 % dos
recursos previstos para .cada ano.
Art. 15. Será através do Serviço de Economia Rural que o Ministério
da Agricultura se desempenhará das atribuições que lhe cabem por fôrça do
Decreto-lei n.O 7. 002, de 30 de outubro de 1944 e dês te Regulamento.

DECRETO N.O 17.261 -

DE 29 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Elias Costa Caiaffa a pesquisar jazidas de rochas
betuminosas e piro-betwninosas - classe IX - em terras do município
de Ita1, Estado de São Paulo
O Presid8nte da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Elias Costa Caiaffa a
pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminosas - classe IX em uma área de 25 ha (vinte e cinco hectares), encravada na fazenda denominada "Chacrinha", também conhecida por "Zacarias", situada no distrito
e município de ·Itaí, comarca de Avaré, Estado de São Paulo, delimitada por
um quadrado com 500 m (quinhentos metros) de lado, tendo o seu primeiro
vértice a 5.840 m (cinco mil oitocentos e quarenta metros), no rumo magnético de ~0° NW (trinta graus noroest~), a partir da sede da fazenda e cujos
lados divergentes que partem do vértice considerado têm os seguintes rumos
magnéticos: 42° NE (quarenta e dois graus nordeste) e 48° SE (quarenta e
oito graus sudeste) .
Art. 2.0 A autorização de pesquisa tem por título êste Decreto, é válida
por 2 (dois) anos, a contar da publicação dêste Decreto, e conferida nas condições estabelecidas no art. 16 combinado com o art. 79 do Decreto-lei
n. 0 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 3.0 A presente autorização, observado o disposto no art. 26 combinado com o 'art. 79 do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), carluc2rá se o concessionário infringir o disposto no artigo 24 do cií:ado Decreto-lei e será anulada, nos têrmos do art. 25, se o concessionário inf:ringir o n. 0 I do art. 16, ou não se submeter às exigências de
fiscalização previstas no Capítulo VI do dito Decreto-lei.
Art. 4.0 O título a que alude_ o art. 2.0 dêste Decreto pagará a taxa
de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros), de acôrdo com o art. 1.0 do Decreto~ lei
n. 0 5. 247, de 12 de fevereiro de 1943, que modifica a redação do art. 17
do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 5.0 Revogam-se as disposições ém contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1.944, 123.ó da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
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DE 29 DE NOVEMBRO DE 1944

Concede subve-nções a entidades assistênciais e culturais, para o exercício de
1944, na importância total de Cr$ 252. 000,00
O Presidente da República•, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74; letra a, da Constituição, e nos têrmos da legislação em vigor, decreta:

Art. 1.° Ficam concedidas, no corrente ano, às instituições assistenciais
e culturais no Distrito Federal e nos Estados, as subvenções constantes da
relê.ção anexa, no total de Cr$ 252.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois mil
cruzeiros), correndo a despesa por Conta da verba 3 - Serviços e Enc~rgos,
consignação I Diversos, subconsignação 06 Auxílios, contribuições e
subvenções, inciso 03 - Subvenções, item 28 Conselho Nacional do Serviço Social, alínea a - Pagamento das subvenções concedidas de conformidade com a• legislação em vigor, anexo 15, art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 6.143,
de 29 de dezembro de 1943.
Art. Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 29 de! nÓvembro de 1944, 123.0
56,0 da República.

da Independência e

GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

Rela~fto

(ltts

subven~ões

a

que se refere o Decreto n.o 17.262, de 29 de
novembro de 1944

PARÁ

1 -

Sociedade Fênix
Belém

Cr:.-i.xeiral

Paraense,

de
5.000,00

5.000,00

40.000,00

40.000,00

5,000,00

5.000,00

25.000,00

25.000,00

6.000,00
50.000,00

56.000,00

MARI\.NHÃO

2 -

Liga Maranhense contra a Tuberculose, de
São Luís (diferença) .............•
PERNAMBUCO

3 -

Ginásio Municipal Diocesano de Garanhuns,
de Garanhuns . . , ................. .
ESPÍRITO SANTO

4 -

Liga Espírito-Santense de Proteção e Assistência à Infância, de Vitória ........ .
DISTRITO FEDERAL

5
6

Asilo Creche Naza-reno .... , ......... , .. .
Hospital Hanemaniano , ...........••....
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S.~O PAULO

7
8
9

Grupo Espírita II/Iiguel Arcanjo, ele São
·
Paulo ................. .
Orfanato dos S::::grado s Co:raçõ2s, antigo
A~ilo Anáiia Fr~nco, de Ba-rre"tos
Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, de Santo Amaro ..

3. 000,00
5. 000,00
18.000,00

10.000,00

RIO GRANDE DO SUL

10

11
12
13

Di5pensário São Vicente· de Paulo, de PôrtJ
Alegre
........... .
Hospital t~e Cmi.dac1e de Passo Fundo, de
Pa~so Fundo
Hospit3.1 de Caridade e Beneficência de Cachoeira, ele Cachoeira
Scciednde Espídto Feminina Estudo e Carida.de, manteneclora do Abrigo para
Meno::es Aban(ionadas, de Saf!t8. I'v!D.ria

10.000,00
20.000,00

30.000,00

3. 000,00

63.000.00

30.000,00

30.000,00

lO. 000,00

10.000,00

MATO GROSSO

14 -

Associação de Amparo à Maternids.de e à
Infância, c!e Campo Grande
NINAS GEAAIS

15 -

Hospital de Nossa Senhora de Lo'..lrdcs, de
Nova I...in1a
..................... .

252.000,00

Tot3l

DECRETO N. 0 17.263 -

Retifica o Decreta

11. 0

DE

29 DE NOVEMBRO DE 19-'i-4

13.632, d& 22 de outubro ds 1943

O Presidente da República, usando da ::>.tdbuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos t&rrnos do Decreto-lei n. 0 1. 985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), clecreta:
Art. 1.° Fica retificado o artigo prim.eiro ( 1. 0 ) do Decreto número treze
mil seiscentos e trinta e dois (13. 632), êe vinte e dois (22) à e outubro
mil novecentos e qua;.·enta e três ( 1. 943), qne passará a . ter a seg~inte t•e ~
dação : "Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Vicente cle Castro a
pesquisar cassiteria e associsêos numa área de vinte
três hectares (23 ha),
. situada no distrito de Corôas, município de Prados; no Estado de lViinas
Gerais, área essa delineada por um trapésio que tem um vértice a mil q
novecentos metros ( 1. 900 m), no rumo magr.ético oitenta e três gmus noroe;ste
(83° NW) da po:1te da rodovia Corôas (ex-São Francisco Xavier), Resende
Costa sôbre o ribeirão dos Pinheiros e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos magr:éticos: duzentos e cinqüenta
metros (250 m), trinta graus noroeste (30° N\V); quinhentos metros. (500 m),
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sessenta graus sudo~ste ( 60° SW); seiscento9 e setenta• metros (670 m),
trinta graus sudeste (30:> SE); seiscentos e cinqüenta metros (650 m), vinte
graus trinta minutos nordeste (20° 30' NE).

Art. 2.0 O título a que alude o Decreto n,0 13.632, de 22 de outubro
de 1943, terá como seu necessário complemento uma via autêntic<:J dêste
Decreto.
Art. 3.0 A presente. retific2.ção de decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa na formn do art. 17 do Código de Minas e será tramqita no livro
próprio da Divi~ão .de Fomento à.a Produção Minerz.•l do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

r~evcrram-se

as disposiçõc:.. em contrário.

Rio de Jonciro, 29 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da Repúblic:-:.
GETULIO VARGAS.

Apolonio $a.1Ies.

DECRETO N.0 17.264- DE 29 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza a Companhia Paulista de ldinera.ç:-ão a lavrar jazida de cauUm e
associéldos, nc; município de Parnaíba, no Estado de São Paulo
O Preside:1te da Repúb!ida, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 .de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Mineração a lavrar
jazida de caulim e associados, em terrenos situados no distrito e município
de Parnaíba, no Estado de São Paulo, numa área de cinqüenta e quatro
hectares (54 ha), definida por um retângulo que tem um dos vértices situado
à distância de duzentos e setenta metros (270 m), com orientação magnética
dezessete graus sudeste ( 17° SE) do ponto Em que a rodovia Anhanguera atravessa o rio Juqueri e cujos 1ados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e orientações magnéticas: novecentos metros (900 m), sul (S);
seiscentos metros ( 600 m), leste (E) . Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e
dos artigos 32, 33, 34 e suas alíne~s das seguintes e de outras constante-s
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorizs.ção fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no la,rt. 68 do Código
de Minas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de :Minas:
Art, 4. 0 As propriedades vizinhas e3tiio sujeitas às servidões d~ solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e. 40 do Código de
Minas.
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Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depa~t~
menta Nacional da Producão ·Mineral e gozará dos favores disériminados no
art. 71 do mesmo Código:
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio do.• Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagament-o da taxa de mil e oitenta cru~
zeiros (Cr$ 1.080,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Ri-o de Janeiro, 29 de novembro de 1944, 123.0
56.0 da República.

da

Indep~ndência

e

GETULIO VARGAS,

Apoloillo ~~alles.

DECRETO N. 0 17.265 -

DE

29

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza a Sociedade de Mineração Ernesto Zabeu & Filhos, Limitada, a
lavrar jazida de caulim, no município e Estado d~ São Paulo
O Presidente da República, ,usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da ConsHtuição e nos têrmos do DecretoMlei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriz2da a Sociecl2de de Mineração Ernesto Zabeu &
Filhos, Limitada, a ls.ovrar jazida de caulim em terrenos situados no lugar
de-nominado Vila das Mercês, na zona de Saúde, no município e Estado de São
Paulo, numa área de dois hectares trinta e quatro ares e quarenta e nove
centis.•res (2,3449 ha), definida por um quadrilátero que tem um vértice
situado à distância de setenta e dois metros e cinqüenta centímetros (72,50 m),
com orientação magnética cinco graus dezenoVe minutos sudeste (5° 19' SE)
do cruzamento do ribeirão do IVIoinho Velho e. do ramo da estrada de Cara~
goatá que vai à sede da Vila Morrc.<i.s e cujos lados, a partir dêsse vértice, tem
_os. seguintes comprimentos e orientações magnéticas: cento e trinta e seis
metros ( 136 m) setenta e oito_ graus quatorze minutos sudeste (78° 14' SE);
duzentos e sessenta e um metros (261 m), trinta e cinco graus vinte minutos
sudoeste (35° 20' SW); sessenta e um metros (61 m), setenta e três graus
noroeste (73° NW); duzentos e trinta e cinco metros (235 m), dezessete
graus vinte e cinco minutos nordeste (17° 25' NE). Est~ autorizacão é
outorgada ~ediante :o;s condiçÕes constantes do parágrafo único do arÍ.. 28
de Código de Minas e dos artigos 32, 33. 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outros constantes do mesmo Código, não express'amente menM
cionadr::•s neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionát io da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à. União, ao
Estado e ao Município, em ~umprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário ds.· autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionano da autorização será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da Prcdução Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio ds- Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.266 -

DE 29 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza a Companhia Paulista de Mineração a lavrar jazida de quartzito, no
municípiO de Mogí-das-Cruzes, no Estàdo de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a Companhia Paulista de hlir.er~çào a lavrar
jazida de quartzito em terrenos situados no dist~itO de Taiassupeba, no município de Mogí-das-Cruzes, no Estado de São Paulo,- numa área de noventa
e quatro hectares e sessenta ares (94·,60 ha), definida por um pentágono que
tem um dos vértices situado à distância de noventa metros (90 m), coro orientação magnética vinte e dois graus sudoeste (22° SW) do marco quilométrico sessenta e nove (km 69) da estrada de rodagem Mogí-das-Cruzes- Biritiba Assú e os lados, a partir dêsse vértice, sucessivamente, os seguintes comprimentos e orientaçõeo;; magnéticas: quinhentos e cinco metros (505 m), setenta e cinco graus trinta minutos sudoeste (75° 30' SW); dois mil e trezentos metros (2. 300 m), sessenta e cinco graUs trinta minutos sudoeste
(65° 30' SW); noventa metros (90 m), quatorze graus trinta minutos sudeste ( 14° 30' SE); dois mil e oitocentos metros (2. 800 m), setenta e cinco
gw.us trinta minutos nordeste (75° 30' NE); quinhentos e dez metros (510 m).
quatorze graus trinta minutos noroeste ( 14° 30' NW). Esta autorização é
outot:gada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alineas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Est.ado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das·
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 3 7 e 38 do Código de Minas.
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Art. 4. 0 As proprieda-des vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados n~;
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil e novecentos cru·
zeiros (Cr$ 1. 900,00).

Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de novem.bro de 194t1,, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.

DECRETO N. 0 17.267- DE 29 DE NOVEMBRO DE 1944

Modifica o Decreta n. 0 9. 306, de 28 de abril de 1942, dando autorização à
Companhia Minas da Passa~em para emitir ações ao portador

O Presidente· da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e rios têrmos dos Decretos-leis n.0 3. 553, de
25 de _agôsto de 1941, e n, 0 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Códign de
1vfinas), decreta:
Art. 1.0 Ê modificado o Decreto número nove mil trezentos e seis
· (9.306), de vinte e oito (28) de abril de mil novecentos e quarenta e dois
( 1942), qu~ concedeu à Companhia Minas da Passagem autorização para fun~
cioP.ar como emprêsa de mineração, cujo art. 1.0 passa a ter a seguinte
redação: Art. 1.0 É concedida à Companhia Minas da Passagem, com
sede no distrito de Passagem, município de !vlariana, no Estado de Minas
Gerais, autorização para funcionar como sociedade de mineração, de acôrdo
com o que dispõe q § 1.0 do art. 6.0 combinado com o inciso II do art. 76
do Código de Minas, com a faculdade de emitir ações ao portador e de
admitir, como acionistas, as sociedades nacionais, além dos cidadãos brasileiros, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e
regulamentos eCJ. vigor cu que vierem a vigorar sôbre o objeto da referida
autorização.
Parágrafú único. A presente autorização é dnda exclusivamente para o
fim de aproveitamento das minJ.s de ouro de propriedade da mesma Campa·
nhia, manifestadas na forma do art. 10 do Decreto n.0 24.642, de 10 de
julho de 1934, e inscritas no livro de Registro das Minas e Jázidas conhecidas
da Divisão de Fomento da Produção Mineral.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1944-, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolcnio Salles.
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--DE

[i05

EXECUTIVO

29

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadáo brasileiro Alberto Andrés a lavrar jazida de caulim e associados, no município de juiz de For~, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1•. 985, da
29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alberto Andrés a lavrar
jazida de cauli11,1 e associados em terrenos situados na cidade de Juiz de Fora,
no Estado de Minas Gerais, numa área de dois hectares e cinqüenta e seis
ares (2,56 ha), delimitada por um quadrilátero que tem um vértice situado
à distância de duzentos e cinqüenta e oito metros (258 m), com orientação
magnética trinta e oito graus trinta minutos sudeste (38° 30' SE) do canto
sudoeste (SW) da sede do Sanatório Dr. João Vilaça e cujos 'lados, a parti:dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: cento
e setenta e sete metros ( 177 m)', vinte e um graus trinta minutos nordeste
(21° 30' NE); cento e trinta e cinco metros ( 135 m), sessenta e oito graus
vinte mif).utos sudeste ( 68° 20' SE); cento e cinqüenta e sete· metros ( 157 m),
sete graUs sudoeste (7° SW); cento e setenta e seis metros (176 m), setenta
e seis graus trinta minutos noroeste ( 76° 30' NW) , Esta autorização é ou~
torgada mediante as condições constantes do parágrdo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das. seguinte3
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadgs
nesta Decreto.
Art. 2.0 O concessionano d.::t 2utorização fica· obrigado a recolher aos
cofre:; públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao l\1unicípio, em cumprimemo do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorizaÇâo não cumprir qualquer d<>S
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 37 c 38 do Cóàigo de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra. na forma dos artigos 39 e 40 do Código d<:J
Minas.
Art. 5.0 O concessionano da autorização será fiscalizado pelo Depart\3mento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6. 0 A autorizacão de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro própri~ da Divisão de Fomento da Produção Mineral ·do
Ministério da Agriccltu.:a, :;:pós o pagamento da taxa de seiscentos cruzeir:~3

<c,·$ GOo,oo >•
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrá.-io.

Rio de Janei:-o, 29 dz novembro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 17.269 -

DE

29

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ralph Leite de Barros a pesquisar caulim,
feldspato, quartzito e associados, no município de Redenção, no Estado
â;;- São Paulo.
Não foi publicado ainda ·no Diário Oficial po:r falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.270-

DE

29

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Albino Nilton Castro a pesquisar quartzo e associados no município de Bom Despacho, do Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão biasileiro Albino Nilton Castro a
pesquisar quartzo e associados numa área de vinte hectares (20 ha), situada
na fazenda Lopes Cançado, distrito e município de Bom Despacho, do Estado
de Minas Gerais e delimitada por um retângulo tendo um vértice a setenta:
metros (70 m), rumo oitenta e seis graus e trinta minutos noroeste (86° 30 7
NW) magti.ético, do canto extremo oeste da sede da referida fazenda e os
lados que partem dêsse vértice com quinhentos metros ( 500 m) e rumo
treze graus sudoeste ( 13° SW) magnético, quatrocentos metros (400 m) e
rumo setenta e sete graus noroeste (77° NW) magnético.
Ari:. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minetal da
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalJes .

. DECRETO N. 0 l7. 271 -

DE

29

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cid2dâo brasileim Manuel de Azevedo Macedo a pesquisar carvão
mineral e associados no município de Araiporanga, do Estado do Paraná

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o, cidadão brasileiro. Manuel de Azevedo Macedo a pesquisar carvão mineral e associados numa área de quatrocentos heétares (400 ha), situada no lugar denominado Espigão-Bonito, distrito de Curiuv9,
no município de Araiporanga, do Estado do Paraná, e delimitada por uma li·
nha poligonal que tem um vértice a mil metros ( 1. 000 ro)), rumo cin-
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qüenta graus trinta minutos noroeste (50° 30' NW) magnético, 'da foz do ribeirão do Pelame, afluente do rio Alecrim, e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e trinta
e cinco metros (535 m), oitenta e dois graus nordeste ( 82° NE); mil e
noventa metros (1.090 m), seis graus dezoito minutos no1oeste (6° 18' NW);
mil e quarenta metros ( 1. 040 m), quarenta e nove graus vinte e um minutos
noroeste (49° 21' NW); seiscentos e trinta metros (630 m), um gnm quarenta minutos nordeste (i 0 40' NE);
mil novecentos e quinze metros
(1.915 m), oitenta e dois graus sete minutos sudoeste (82° 07' SW); mil quatrocentos e trinta e cinco metros ( 1. 435 m), oito graus cinqüenta e seis
minutos sudeste (8° 56' SE); mil novecentos e quarenta metros (1.940 m),
oitenta e um graus trinta e um minutos nordeste (81° 31' NE); mil e oi-·
tenta metros ( 1. 080 m), seis graus vinte e oito minutos- sudeste ( 6° 28' SE) •
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de doi~ mil cruzeiros (Cr$ 2 . 000,00) e será
transcrito no livro próprio da DiviSão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .
Ar~. 4. 0 Revogam-se as d{sposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sa1les.

DECRETO N.O 17.272 -

DE

29 DE NOVEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Coelho Simões a pesquisar mica e associados
no município de Peçanha, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Coelho Simõ_es a pesquisar mica e associados no lugar denominado Lavra da Eduarda, distrito de
Coroaci, município de Peçanha, no Estado de Minas Gerais, numa área de setenta e dois hectares (72 ha) dEÚimitada por um retângulo que tem um vértice
a distância de duzentos e vinte e cinco metros (225 m) no rumo magnético
trinta e sete graus sudoeste (37° SW) da confiuência dos córregos Escadinhas
e Assa Peixe e os lados que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos met1os (600 m), oitenta graus sudeste
(80° SE); mil duzentos metros (1.200 m) e dez· graus nordeste (10° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título de autorização de pesquisa que será uma via· autêntica dêste Decreto pagará a taxa df.' setecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 720,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão
Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

de

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 194-4, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.
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DECRETO N. 0 17.273 ·- DE 29 DE NOVEMBRO DE. 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo Severino de Araújo a pesquisar ouro, no
município de Teixeira, no Estado da Para.iba
O Preúdente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Alfred0 Severino de Araújo
a pesquisar ouro numa árE;a de sct::mta hectares (70 ha), situada no lugar· denominado Catolé, distrito e município de Teixeira, no Estado da Paraíba,
área essa delimitada por um retângulo que tem um vértice a trezentos metros (300 m), no rumo magnético quarenta e seis graus trinta minutos noi'deste (46° 30' NE) d<~ confluência do córrego do Catolé no riacho Catolé
e cujos lt!dos, àivergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: mi\ metros ( 1. 000 m), oitenta e dois graus nordeste
(82° NE); setecentos ,metros (700 m), cito graus sudoeste (8° S\V).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada_ nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título de r;.utorização de pesquisa qus será uma via au::ên·
tica dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos c:ruzeiros (Cr$ 700,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Ivlineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.274

-DE

30

DE NOVEMBRO DE

1944

Apro~a os estatutos da Fundação Brasil Central
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados os estatutos, que a êste acompanham, da
Fundação Brasil Central, instituída, pela União Federal, de acôrdo com o De·
ereto-lei n. 0 5. 878, de 4 de outubro de 1943, por escritura pública lavrada
a 24 de abril de 1944 no 9.0 Ofício de Notas desta cidade do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.'~
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre MarcondP.s Filho.
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ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO BRASIL CENTRAL, APROVADOS PELO
DECRETO N.o 17.274, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1944
CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃ:::J, DO OBJETO E DO PRAZO DE DURAÇÃO

.Denominaç.fi.o, sede, foro, personalidade.

Art. 1.0

A Fun.daçi:i_o Brasil Central, instituída pela União Federal, nos têrmos do
Decreto-lei n. 0 5.878, de 4 de outubro de 1943, por escritur& pública de 24
de abril de 1944, em notas do T2.belião do 9.0 Ofício da Capital Federal, com
personali.dade jurídica de direito privado e tendo sede e fôro no Rio de Janeiro, reger-se~á por estes estatutos.
Art. 2.0

~

Objeto.

A Fundação tem por objeto o _desbravamento e a Colonização das regwe:o;
do Brasil central e ocidentS"l, notadamente as dos altos rios Ar&guaia e Xingú
(DecretO-lei n.0 5. 878, artigo 1.0 ) •
Art.3.0

Responsabilidade da União.

-

A União não responde subsidiàr~amente pelas obrigações, qualquer que
seja o seu título, contraídas, quer pela Fundação, quer por seus administradores.

Art. 4.0

--

Responsabilidade dos administradores.

Os sdministr"<tdores da Fundação, bem como os seus empregados, não respondem subsidiàriamente pelas obrigações da Fundação; mas são respon<:áveis nerante esta e terceiros pelos prejuízos causados por sua culpa ou dolo
no e~ercício de suas funções.
Art. 5.0

~

Escolha das áress.

As áreas territoriais a serem desbravadas e colonizadas, nas regtoes a
que se refere o B.rt. 2.0 , ·bem como as respectivas vias de acesso, serão livremente escolhidas pela administração da Fundação, de acôrdo com os governos
€Staduais, salvo indicação expressa do. govêrno. federa-l.
Art. 6.0

~

Limites de ação.

A Fundação exercerá suas atividades Conformando-se com a Constituição e as leis, tanto no que se refere à organização, aos poderes e prerr,)g;;.tivas da administração federal, estadual e municipal, como no que respeita
aos direitos de terceiros particulares (Decreto-lei n. 0 5. 878, art. 5.0 ) •
Art. 7. 0

~

Poderes.

Nos limites do art. 6.0 , compete à Fundação, nas áreas territoriais re
ferid:n no art. 5.0, observado o disposto no art .. 22:
1 - Promover a respectiva colonização, com metade, pelo menos, de e-lementos nacionais, pelo modo que julgar mais conveniente, administrando as
atividades econômicas e sociais e estabelecendo os serviços públicos que julgar
necessários, percebendo as respectivas contraprestações, obst;rvado o disposto
na legislação em vigor (Decreto-lei n. 0 5.878, art. 5. 0 ) .
2 Explorar as riquezas naturais do . solo c do subsolo, bem como a
fôrça hidráulica, ficando autorizada, por fôrça do decreto que aprovar estes
estatutos, a pesquisar e lavrar jazidas e minas, observado o disposto nas leis
vigentes, espec'ialmente na legislação, a respeito de águas e minas.
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Modo de exploraç;,ão.

-

A exploração a que se refere êste artigo poderá ser exercida diretamente
pela Fundação ou por meio de emprêsas que organizar ou com as quais con·
tratar (art. 21).
§ 2.0

-

Contratos.

Os contratos a que se refere o § 1.0 dependem de autorização do, Govêrno
Federal, mas a União não responderá, na ·forma do art. 3.0 , pelas obrigações
em virtude deles contraídas pela Fundação. No caso de extinção da Fun·
dação, poderá a União considerar rescindidos os contratos, sem· prejuízo do
disposto na alínea supra.
Art. 8.0 -

Duração e extinção.

A Fundação durará por tempo indeterminado.

Extinguir-se·á:

I ~ Mediante proposta do Presidente, no Conselho Diretor ou da Juata
de Contrôle e por decreto do Presidente da República, no caso de se verificar ser nociva ou impossível a sua mantença (Código Civil, art. 30);
II - Por decreto do Presidente da República, quando êste julgar conveniente a extinção.
Parágrafo único. O decreto da extincão determinará o destino a dar ao
pEJ.trimônio da Fundação (Código Civil, artw. 30).
CAPÍTULO I!
DO PATRIMÔNIO

Art. 9.0 O patrimônio da Fundação, exclusivamente destinado ao pre·
E::nchimento de suas finalidades, será constituído:
I Pelos bens já doa:dos à Expedição Roncador.Xingú, indicados na
escritura pública de criação da Fundação;
II - pelos bens a ela doados por quaisquer entidades de direito público ou por particulares;
III - pelas subvenções que receber da União, dos Estados ou dos mu·
nicípios;
IV - pelos rendimentos de seus bens e recursos que auferir de suas
atividades;
V ~ por quaisquer outros bens e recursos, não especificados acima, que
lhe devam pertencer.
CAPíTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

SEÇÃO I
Dos órgãos da administração e fiscalizaçãO
Art. 10 ~.órgãos.
São Órgãos da administração da Fundação (Decreto·lei n. 0 5. 878, artigos 3.0
e 4.0, parágrafo ·.único):
I - um presidente;
II um Conselho Diretor composto de dez membros, que deliberará
por maioria de votos com a presença mínima de seis membros, além do
Presidente;
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III ._ uma Junta de Contrôle, fiscal ds• administração, composta de
três membros;
IV - um secretário geral.
Art. 11 -

Nomeação.

O Presidente, o secretário geral, os conselheiros e os membros da Junta
de Contrôle serão nomeados, em comissão, pelo Presidente da República.
Art. 12 -

Substituições.

Nos impedimentos até noventa dias o Presidente será substituído pelo
secretário geral ou pelo conselheiro por êle designado; nos mais casos, por
um dos conselheiros designado pelo Presidente da República.
SEÇAO 11

Das atribuições
Art. 13 -

Do Presidente.

Ao Presidente, assistido do Conselho Diretor e do Secretário geral,
compete a administração geral da Futulação e, especialmente:
a) cumprir e fazer cumprir êstes estatutos e os regimentos internos
da Fundação, superintendendo e dirigindo, na conformidade das deliberações
do Conselho Diretor, as suas atividades;
b)
executar' as deliberações do Conselho Diretor;
c) abrir e movimentar contas bancárias e outras da Fundação, sossinando saques ou "recibos juntamente ~om o secretário geral ou um conse1heiro;
d)
presidir as reuniões do Conselho Diretor, tomando parte nas suas
discussões e deliberações tendo direito a, um voto, além do de qualidade, em
casO de empat-e;
e) representar a Fundação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente;
f)
nomear mandatários da Fundação no P"-'ÍS ou no estrangeiro, com
aprovação do Conselho Diretor;
g)
organizar o quadro do pessoal da Fundação, prover os respectivos
empregos, e fixar, deutro do orçamento, a remuneração dos empregados ou
mand.,..tários que nomear, tudo mediante prévia aprovação do Conselho
Diretor (artigo 27);
h)
promover, remover, punir, demitir, licenciar os empregados, abo·
nar-lhes as faltas, arbitrar-lhes ajudas de custo;
i)
apresentar ao Conselho Diretor balancetes mensais e ba•lanços semestrais da administração;
j) prestar, anualmente, contas da. administração ao Presidente da Repú. blic::::o, por meio de relatório, balanço, demonstração da conta de lucros e
perdas, e parecer do Conselho Diretor (art. 31; letra a);
k) celebrar contratos ou acôrdos que não onerem o patrimônio da
Fundação, direta ou indiretamente, ad-referendum do Çonselho Diretor, ·a
cuja aprovação serão submetidos dentro de noventa dis•s. Se o Conselho
negar apr.ovação ao contrato, ficará êste rescindido pleno jure, independente
de intervenção judicial operando ex tunc os efeitos da revogação, sem direito
de indenização, salvo as restituições devidas.
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Do ConselhO Diretor.

Ao Conselho Diretor, cujo funcionamento será estebelecido em re··
gimento interno, incumbe a orientação técnica das atividades da Fundação e 1
esp8cia1mente:
a) conceder ao Presidente, aos conselheiros e ao secretário geral, licença
até noventa dias, e fé-ries. até vinte dia9 por ano;

b) assistir o Pre:>idente e orientá-lo tecnicamente no desmpenho de suas
funções;
c)
deliberar sôbre os proje-tos e quaisquer assuntos que pelo Presidente
lhe forem submetidos, concernentes à administração;

d) guardado o disposto no art; 7.0 , § 2.0, autorizar o Presidente a
celebrar contratos, exceto ,os referidos no S<rtígo 14, letra k, contrair obrigações, efetuar operações de crédito, transigir, alienar ou adquirir imóveis
ou títulos de crédito, hipotecá-los ou caucioná-los, ou a praticar, em geral,
atos que exorbitem da administração ordinária;
e)

vot~r

anualmente o orçamento da despesa;

deliberar sôbre a matéria a que se refere o art. 7.0 ns .. 1 e 2,
submetendo suas deliberações à aprovação da Junta de Contrôle, quanto à
fixação e cobrança das taxas de serviços, sem prejuízo· do disposto nos
§§ 1.0 e 2.0 do mesmo mtigo;
f)

g)

examinar e aprovar os balancetes e balanços
sem prejuízo da prestação de contas dêste;

apresentados pelo

P~esidente,

h)

aprovar os regimentos internos dos serviços da Fundação;

deliberar s8bre a cris•ção de fundos especiais de reserva e sôbre
a aplicação dêstes e dos a que se refere o artigo 20;
i)

j) designar, quando fôr o caso, o conselheiro que anualmente terá a
incumbência prevista na alínea c do artigo 13.

Art, 15 Ds.·s reuniões do Conselho se lavrará uma ata em livro
próprio, encadzrnado, numerado e rubricado por um dos· membros da Junta
de Contrôle, A ata será assinada pelo Presidente e pelos conselheiros presentes à sessão.
Art. 16

Do secretário geral.

Incumbe ao secretário geral:
a)

auxiliar o Presidente na S.'d:ninistração geral;

secretariar as reuniões do Conselho Diretor e fazer lavrar e assinar
as respectivas atas;
b)

c) providenciar pars: que os livros de escrituração e documentos ~m
que esta se baseia estejam permanentemente em boa ordem e guarda, na
sede do principal estabelecimento da Fundação, onde possam, a qualquer
t8mpo, ser exmninados pela Junta de Contrôle;

d)

as atribuições previstas na alínea c do artigo 13 ..

Art. 17 -

Da Junta de ContrSle,

Incumbe à Junta de Contrôle .as atribuições referidas no artigo 31.
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SEÇÃO Ill

Da Administração

Art. 18.

Exercício financeiro.

O exercício financeiro da Fundacão encerrar-se-á a 31 de dezembro de
cada ano.
~

Art. 19.

Escrita e documentação.

A escrita da Fundação será feita pelo método de partidas dobradas, sendo
obrigatórios os livros "Di~rio" e "Copiador", escriturados na conformidade das
leis comerciais, abertos, encerrados e rubricados em suas folhas pelo membro da
Junta de Cont~ôle por esta designado.

Art. 20.

Distribuição de lu::;ros.

Os lucros apurados no balanço serão distribuídos 15% para fundo de
depreciação; 10% para fundo de reserva; deduzidas as importâncias consignadas a êsses fins, os lucros líquidos serão assim repartidos:
a) uma percentagem para fundos de reserva especiais criados a critério
do Conselho Diretor e por êle fixada;
b) outra percentagem, fixada pelo Conselho Diretor para gratificação à
administração e ao pessoal;
c) uma quantia, que não excederá de 10% dos lucros líquidos, para estudos técnicos do interêsse da Fundação e concernentes a seus fins, e para
propaganda.
Parágrafo único. O saldo que ~e apurar será transferido para o exercício
seguinte.
Art. 21.

Participação em emprêsas.

Sempre que a Fundação prestar o seu concurso para a organização das
emprêsas a que se refere o art. 7.0 , parágrafo 1.0 , da administração destas
deverão participar representantes da Fundação, tirados dentre os membros da
sua administração que não o sejam da Junta de Contrôle.
Art. 22.

Aprovação dos planos de atividade.

Os planos gerais de desbravamento, colonização, exploração econômica e
abertura de vias de comunicação, concernentes às áreas referidas no art. 5.0 ,
acompanhados de todos os elementos elucidati'vos necessários ao respectivo
exame, serão submetidos a prévia aprovação do Govêrn,o Federal. Tais planos
serão cxecutz.dos com os recursos próprios da Fundação e dentro dos prazos
estabelecidos pelo Govêrno. Entre os elementos elucidativos, referidos na alínea
V\ incluir-se-ão, no mínimo, os- seguintes:
a) a indicação, quanto possível, da localização das áreas a serem desbravadas e colonizadas (art. 5.0 ) ;
b) os modos ou processos de exploração econômica;
c) a indicação das vias de aces~o às áreas, o traÇado geográfico respectivo,
e a espécie de veicules utilizados;
d) o número de indivíduos de cáda nacionalidade a serem introduzidos
nz.s áreas em aprêço, como empregados da Fundação, como colonos, ou a outro
qualquer título, inclusive por terceiros com quem a Fundação contratar, na
forma do § 1.0 do art. 7 .0 ;
§ 1.0 Sôbre a matéria a que se refere êste artigo, e antes da aprovação
dos planos a ela concernentes, deverá dar parecer o Conselho de Imigração
e Colonização, na forma do art. 225, e mais disposições aplicáveis, do Decreto n. 0 3.010, de 20 de agôsto de 1938.
Col. de

L~is

-
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§ 2. 0 De quatro em quatro meses a Fundação apresentará ao Gov~rno
Federal, relação .completa, agrupandowos por famílias, dos nomes, naturalidade,
nacionalidade, idade, sexo, estado civil dos indivíduos a que se refere a letra a
dêste artigo, para conhecimento e aprovação do mesmo Govêrno.

Art. 23.

Entregas das áreas colonizadas ao Gov$rno Federal.

Sem prejuízo 4o "disposto no art. 8.0 , dez anos depois de julgados pelo
Govêrno Federal executados os planos a que se refere o artigo ariterior, a Fundação transferirá, sem qualquer indenização ou compensação, aos Órgãos do
Poder Público por aquêle indicados, a administração das áreas desbravadas
e colonizadas com tôdas as benfeitorias e os materiais nelas existentes.
CAPÍTULO IV
DOS ADMINISTRADORES E DO PESSOAL EM GERAL

Art. 24.

Impedimentos, licenças e férias dos administradores .

. O Presidente, os conselheiros e o secretário geral, no caso de impedimento,

licença ou férias estas de vinte dias anuais, perceberão integralmente os provenl'i::os do cargo; o substituto do Presidente perceberá, além da sua ienluneração,
a diferença entre esta e a do Presidente.
Art. 25.

Vencimentos dos administradores.

Os vencimentos do Presidente, dos cnns<:!lheiros e dos membros da Junta
serão de um cruzeiro por ano a cada um.
Os vencimentos do Secretário Geral serão fixados pelo Presidente com
aprovação da Junta de Contrôle, ouvido o Conselho Diretor.
Art. 26.

Remuneração móvel dos administradores.

O presidente, cada um dos Conselheiros e o Secretário Geral perceberão 2% - dois por centó - sôbre os lucros líquidos da Fundação, pagáveis
apón a aprovação das· contas de cada exercício.
Parágrafo único. ftste artigo não se aplica nem ao primeiro presidente,
nem aos primeiros membros do Conselho Diretor ·nomeados na forma dêstes
estaS:U.tos.
Art. 27.

Quadro do pessoal.

O quadro do pessoal (art. 13, letra g) especificará quais os empregados de confiança, os de emprêgo providos por concurso e os providos mediat: .te prova de habilitação.
O regimento interno, aprovado pelo Conselho Diretor, regulará o concurs'J e a prova.
Art. 28.

Situação do pessoal.

Os empreg"ados que não sejam de confiança terão as vantagens constantes de legislação do trabalho, as quais irão, todavia, ao passivo da Fundação.
Parágrafo único. No provimento dos empregos terão preferência os brasileiros guardada a proporção de dois têrços de brasileiros para um têrço de
estrangeiros.
·
Art. 29 -

Provimento dos

emprego~.

Os empregados de confiança exercerão seus cargos em comissão. Os
demais, todos nomeados mediante concurso ou prova de habilitação, terão
seus direitos e deveres regulados em regimento interno aprovado pelo Conselh:;:,
Diretor, _ressalvado o disposto no art. 28.
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Gratificação ·aos Conselheiros e empregados.

O Presidente, os Conselheiros que não eXercerem funções administrati·
vas na Fundação, e os empregados, terão direito a uma gratificação anual.
orçada pelo Conselho Diretor e aprovada pela Junta de Contrôle, tirada d~
uma cota dos lucros líquidos. que não excederá de 15 % da despesa com o
pessoal no exercício anterior.

No arbitramento da ·gratificação atender-se-á às condições estabelecidas
no regimento interno, entre elas a operosidade do gratificado e o rendiment~.>
do seu trabalho.
Parágrafo único. Êste artigo não se aplica nem ao primeiro presidente,
nem aos primeiros membros do Conse_lho Diretor, nomeados na forma dêstes
estatutos.

CAPíTULO V
DA JUNTA DE CONTRÔLE

Art. 31 -

Mandato e atribuições.

À Junta de Contrôle, cujos membros exercerão o mandato por dois anos,
prorrogáveis, incumbe, especialmente:
a) velar pela regularidade da escrituração da Fundação, designando um
dos seus membros para rubricar os livros a que se refere o art. 19;
b) dar parecer e informar o Govêrno sôbre assuntos relativos à Fundação, quando lho determinar o Presidente da República;
c) opinar, como órgão consultivo, quando convocada pelo Conselho Di.
retor, sôbre qualquer assunto que interesse à ecOnomia da Fundação, notadamente nos casos referidos no art. 14, letra d.
d) visitar, em inspeção, no mínimo de seis em seis meses, os trabalhos
da Fundação, apresentando relatório ao Presidente da República sôbr"e o seu
andamento e os resultados práticos conseguidos e a rigorosa obsenrância dos
estatutos.
e) propôr a:o Govêrno Federal a modificação dos estatutos da Fundação,
segundo o aconselhar a respectiva prática (art. 32).
·
f) dar parecer, por determinação do Presidente da República, sôbre· o relatório, balanço ·e. conta~ da administração, a que se refere o art. 13, letra j,
velando por que as contas sejam apresentadas até 30 de junho de cada ano
seguinte ao do encerramento do exercício financeiro, sem prejuizo das atribuições do Ministério Público (Decreto-lei n.O 5. 878, art. 4.0, parágrafo
único).

CAPíTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32 -

Aprovação e registro dos Estatutos.

Os presentes estatutos, uma vez aprovados por decreto do Presidente da
República (Decreto-lei n.O 5.878, art. 1.0 , § 2.0), serão registrados n"o livro
próprio da Procuradoria Geral do Distrito Federal e no Registro de Títulos
e Documentos (Código Civil, art, 18, Deareto-lei n.O 5. 878, art. 4.0 ) • Os
estatutos poderão ser alterados pela mesma forma por que foram feitos, por.
iniciativa do Conselho Diretor, da Junta de Contrôle, ou por determinação
do Presidente da República.
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Privilégios da Fundação.

A Fundação gozará dos privilégios e vantagens atribuídas às instituições
de utilidade pública e dos que, em matéria de comunicação, transporte e impôsto de sêlo, assistem às autarquiaS federais; e, ainda, das isenções tribu~
tárias que lhe vierem a ser concedidas por lei (Decreto-lei n.O 5. 878, artigo 5.0 ) .

Art. 34 -

Publicid?de das contas,

O relatório, o balanço e as contas da administração da Fundação, uma
vez aprovados pelo Presidente da .República, serão publicados no Diário Oficial

da União.
Art. 35 -

Regimentos internos,

Os regimentos internos, baixados pela administração, para execução destes
estatutos, obedecerão aos preceitos destes, do Decreto-lei n.O 5. 878, e da
legislação em vigor, no que fôr aplicável. - ]oiio Alberto Lins. de Barros,
Presidente.

DECRETO

N, 0

17.275 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1944

Declara sem eféito o Decreto n.0 14.682, de 3 de fevereiro de 1944
O Presidente da República, uss:ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos d'o Decreto-lei n, 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e tendo em vista o que requer
o interessado, decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito
brasileiro Álvaro de Morais Magalhães
seiscentos e oitenta e dois (14.682), de
centos e quarenta e quatro ( 1944), para•
no município de Resende, no Estado do

a autorização conferida &o cidadão
pelo Decreto número quatorze mil
três (3) de fevereiro de mil novepesquisar turfa em terrenos situados
Rio de Janeiro.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETULIO

VARGAs.

Apolotzio Sa.lles,

DECRETO N. 0 17.276 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1944

Declara sem efeito o Decreto n.O 14.683, de 3 de fevereiro de 1944

O Presidente da República, us&ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), e tendo em vista o que requer
o interesSado, decreta:
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Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida a·o cidadão
brasileiro Álvaro de Mor3.is Mz.galhães, pelo Decreto número quatorze mil
seiscentos e oitenta e três ( 14.683), de três (3) de fevereiro de mil novecentos e quarenta e quatro ( 1944), para pesquisar argila em terrenos situados
no município de ·Resende, no Estado do· Rio de Janeiro.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e
56. 0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N. 0 17.277 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza a firma brasileira ].M.A.. Robinson a comprar pedras preciosas.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.273-

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nazareno Davidoff Lessa a comprar pedras
preciosas.
Não foi publics.d.o .o:inda no Diiirio Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.0 17.279 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileit-o Possidônio Rocha e Silva a comprar pedras
preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,· e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autcrizado o cidadão b<asileiro Possidônio Rocha e Silva,
residente em Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0

:ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 17.280-

EXECUTIVO

DE 30~DE NOVEMBRO DE

1944

Autoriza a "Caisse Générale de Prêts Fonciers et Industriels'' (Caixa Geral
de Empréstimos), sociedade anônima com sede em Paris, França, e ~ll.l·
cursai na cidade Ce São Paulo, capital do Estado do mesmo .nome, a1
adquirir os direitos d~ Ocupação do terreno de marinha que menciona;
situado na cidade de Santos, naquele Estado, e dá outras providências.
Não foi publicudo uinda no Diário Oiiciol por falta de , pagamento,

DECRETO N. 0 17.28(-

DE

1 DE

DEZEMBRO DE

1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da Rep4blica, usando da atribuição que lhe confere o ar:;.
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alinea n, do Decreto-lei n.O 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos cinco (5) cargos da classe D, da carreira da
Artífice, do Quadro Suplementar; do Ministério da Guerra, vagos em vir·
tude da aposentadoria de J oventino Pereira da Silva e do falecimento de
Lourival Alves, Orlando Teodorico da Silva, Nestor Leodegário de Oliveira e
José Ofrede, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio. de Janeiro, 1 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 17.282-

DE

1

DE DEZEMBRO DE

1944

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do De·
creto·lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art·. 1.° Ficam suprimidos 13 cargos da classe 6 da carreira de Po·
lícia Fiscal do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vagos em v1r1;ude da promoção de Herondin·o da Silva Brazinha, Félix Pessoa de Figueiredo,
Ito Schmidt, Ítalo Paladino, Artur Teodoro da Luz, Francisco Ferri, Cíntia
Cilaio Ribeiro, Alvaro Barroca, Mário Pessoa da Costa, Ibanez Cechelero, José
Sales Dantas, Nelson Veiga e do falecimento de Abílio Batista do Rêgo, dBvendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta·Corrente do
Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam.se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
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DECRETO N. 0 17.283 -

Suprime

DE
car~os

1 DE DEZEMBRO DE 1944

extintos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição. e nos têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprimidos quatro (4) cargos da classe H da carreira
de Comissário de Polícia, do Quadro Suplementar do ·Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, vagos em virtude das promoções de Antônio Rodrigues,
José Tibúrcio de Sá Freire, César Ataliba de Oliveira Costa e da aposentadoria de Luiz Malafaia, devendo a dotação correspondef!te ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério,
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 17.284 0

DE

·1

DE DEZEMBRO DE

1944·

Retifica o art. 1. do Decreto n. 16.609, de 18 de setembro de 1944
0

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 3.0
e 4.0 , respectivamente, dos Decretos-leis ns. 0 5.661 e 4.807, de 12 de julho
de 1943 e 7 de outubro de 1942, decreta:
Art. 1.0 O art. 1.0 do Decreto n. 0 16,609, de 18 de setembro de 1944,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Fica o Banco do Brasil S. A . , como Agente Especial do GQ-o
vêrno Federal, autorizado: a vender a gleba de terras, com a área
aproximada de 40 alqueires e respectivas benfeitorias, pertencentes
ao súdito japonês Tadao Mizoguti, situada no Município de lguape,
Estado de Sãc Paulo,"
Art, 2.0
Art. 3.0

~ste

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
.GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17,285 -

DE

1 DE DEZEMBRO DE 1944

Declara nula a cessão de cotas sociais da Fábrica Güenther
e dá outras providências

Wa~ner

Limitada

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra· a, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2.0 do
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Decreto n.0 10.358, de 31 de agôsto de 1942, e no art. 9.0 do Decreto-lei
n. 0 4.166', de 11 de março de 1942, decreta:

Art. 1.0 É declarada nula de pleno direito a cessão de onze (11) cotas
liberadas da-Fábrica Güenther Wagner Limitada que a Jorge Reis Buchmuller
fizeram, em 29 de setembro de 1942, os súditos alemães Alfred Lindinger e
Hans Ruprecht, domiciliados em Hannover, Alemanha.
Art. 2.c O Banco do Brasil S.A., na qualidade de Agente Especial do
Govêrno. providenciará o recolhimento ao Fundo de lndenizaçÔes, de que trata
o art. 3.0 do Decreto-lei n ° 4, 166, de 11 de março de 1942, da importância
líquida apurada na venda das mencionadas onze ( 11) cotas da Fábrica Güen~
ther Wagner Liinitada, rios têrmos do Decreto n. 0 13.560, de 1 de outubro de
1942, que determinou a sua liquidação.
·
Art. 3.0 .Êste Decreto entrar~ em vigor na d8.ta de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1· de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N.O 17.286 -

DE

1

DE DEZEMBRO DE

1944

Altera os artigos 17, 18 e 20, do Decreto n.0 6, 629, de 20 de setembro
de 1940
O Presidente da· República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Será incluído no art. 18, do Decreto n.O 6. 629, de 20 de
setembro de 1940, o tipo 360, ficando assim elevado para dez o número a
que se refere c art, 17 do referido Decretp.
Art. 2.:~ O diâmetro ou coniprimento do menor eixo da laranja, cor~
respondente ao novo tipo 360 será de O,m055.
Art. 3.0 A quantidade t~áxima de caixas de laranjas do tipc 360 per~
mitida em cada partida destinada à exportação será a que corresponder a
10% (dez por cento) do total da mesma.
Art. 4. 0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.c
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio . Salles.

DECRETO N. 0 17.287 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1944

Concede aumento geral de salários e institui o regime de salário-família na
Comissão Executiva da Pesca, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a. da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 Os salários dos atuais empregados da Comissão Executiva da
PescH. (C. E, P. ) ficam majorados na proporção estabelecida pelo Decreto~
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52'1

lei n.0 5. 976, de 10 de novembro de 1943, tomados p.or base os salários per-cebidos na data do presente Decreto.
Art. 2.o Além do aumento a que se refere o artigo anterior, fica instituído para o pessoal da C.E.P. o r'egirrie de salário-família que vigorar para
os servidores civis da União.
Art. 3.0 Os atuais cargos e funções da C.E.P. passam. a constituir as
Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar anexas a êste Decreto e que
dêle são parte integrante.
'i. 1.0 Dentro de trinta dias a partir da publicação dêste Decreto a
C, E. P. publicará, no Diário Oficial, a relação nominal dos ocupantes das
funções com:tantes dessas Tabelas, obedecendo à nova nomenclatura adotada.
{S 2.0 Deverá haver, em relação a cada empregado, equivalência entre
o salário majorado nos têrmos do art. 1.0 e o salário da função que passar
a ocupar nas Tabelas.
~ 3.0 Dentro de trinta dia-s, a contar da publicação da relação nominal
a que se refere o § 1.0 , poderão ser apresentadas reclamações quanto ao
enquadramento, cabendo ao presidente da C.E.P. julgar essas reclamações.

Art, 4.0 A Tabela Numérica Ordinária-, a que se refere o artigo
rior, í:Ompreende:

ante~

I

funções isoladas de provimento em comissão;
funções gratificadas; e
III - séries funcionais,
tôdas de caráter permanente.
I! -

§ 1.0 As referências de salário das funções que integram essa Ta·bela
têm os valores constantes da escala-padrão de salários que acompanha o
presente Decreto.
§ 2. 0 O número de funções preenchidas em cada série funcional dessa
Tabela não poderá ser superior ao total previsto como situação definitiva,
para a mesma série funcional.

J..rt. 5.0 As funções constantes da Tabela Numérica Suplementar e as
excedentes da Tabela, Numérica Ordinária serão suprimidas à medida que
vaga:rem, r.ão podendo ser novamente preenchidas, ainda que em caráter
provisório.

Art. 6.0 O disposto nos arts. 1.0 e 2.0 vigorará a partir de 1 de janeiro
de 1944, dêle exCluídos os empregados que houverem sido dispensados, demitidos ou exonerados até a data da publicação dêste Decreto.
Art. 7.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revog:;:das as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123. 0 &a Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa1Ies.

COMISSÃO EXECUTIVA DA PESCA
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA DO PESSOAL
a)

-·-

FUNÇÕES EM COMISSÃO

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

-

3

-

3

I

I

I

Salário mensal\

Salário mensal Número [
de
I
funções I
Cr$

Função

FunçãO
Cr$

I

I

......................
I Diretor
.............................

I

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

3.000,00

-

-

4
1

9

I

.I Diretor
I Consultor
Inspetor

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

Vagas

I

3.400,00
2.000,00
1.800,00

1
1
9

II

11

FUNÇÕES GRATIFICADAS

1
1

............................. ,

·1

I
I

I

............................. J

.................... 1

Jurídico , •..•.•.•.

I

14

b)

I

I

1

4

7

Chefe do Serviço de Assistência!
Médico Hospitalar ....•..• [
Chefe do Serviço de Assistência!
Social . . .••..••..••••.. ·I
secretário da Presidênci~ ...... I
Secretário de Diretor ..•..••• ·I

I

500,00

1

500,00
400,00
300,00

1
1

4

7

c)

SÉRIES FUNCIONAIS

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAçÃO PROPOSTA

.

Número
de
funções

I

I

I

Função

I

I

ISalário

I
I

I

I
I

r.ensal Número
de
Cr$'
funções

I
I
I

I
-

-

I .......................

I

. "' \
I .......................
I
....................... I

2

I

-

I

1 Assistente

-

-

.
I .......................

I

I

2

Comercial

"'

Contabilista Auxiliar

Il

I

-

1.000,00

-

-

I
I
I
I
I

5

...........
.......................
Contador
.. ······ ...
.......................
Contador

I
I

I

I

Almoxarife

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

-

1.200,00

-

I
I
I

3

I

I
I
I

I

Contador

. ......................
. ......................
..... ······ ............

I
I
I

I
I
I
I
I

Vagas

I
35
29
25
23
21
17

I

-

-

1

-I
-I

1

-

1
1

I

I.......................
I
I
I

Excedentes

I

r

II

1.500,00

-

I

I
I
I
I
I
I
I
I

Função

I

I

I
I

-

1.300,00

I

l

I
I
I
I

I

Referência
de
salário

4

I

II

-

35
29
27
25

-I
-

I

1

I

I -1
-

I
I

1
2

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funçÕe9

I

I
I

Função

I
-

. - . . . . -- - - . .
I . .. - . -- ................
Dentiste

I

3

I

I
I

I

1

I

4

Desenhista

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

I
I

-

1

700,00

1

I

I
I
I
....................... II

2

I

-

1
6
6

13

Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeir9

I
I
I

Função

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

Dentista
I
I
I .... -.-- ...... - ........

II

I

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

25
21

II

II

Desenhista

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

I

2
6

-

600.00
550,00

soo·,oa

8

16

21
17

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

Enfermeiro

I

2

-

2

I

I

-

II

3
3

'

'

I

II

-

'
!
I
I

-

-

-

I

I
I

I
1

-

1

I
I

-

17
14
13
12

. ......................
·······
I .................
......................
I

I
I

Vagas

I
I

I

I .......................

II

I
I

I

I

I

I

I

I
I
I
I

Excedentes

I

I

I

I

I

3

I

I ................ . .. ... . I

1

1

1.100,00
-

I

I
I

-

I

Referência
de
Salário

I

I

3

II
I

Salário :.1ensal Número
de
Cr$
funções

'

6
6

I
II

I

-

2
5
2
9

'

E scrt.,urarza
•.

-

6
8

14

I
I
J ....................... I
Amanuense
I
. ······.··I
I Amanuense

...........I
I
I
........ II

I
I
I

I

1

1

I
I
I Farmacêutico
I . ... . . .... .... .. .. ..... I
I
I
I
I
I
I
I
I

-

-

II

I
I
- I
---1
6 I
6

700,00
600,00

-

I

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

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

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

Laboratodsta

I

.

I

4

I

6
8
18

1.100,00

-

-

I
I
I

1

I

. ...................... I
....................... I
•••••••••• ••••••• o •••••

I
II

Farmacêutico

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

I

-

5
8
14
27

-

1
2
4

7

I

I
I
I

I

I
I

Laboratarista

-

I
'
I

I

I

I
I
I

I

I
I
I

I

25
21

I

I
I

I

I
I

II

II

I

I

I
I

I

14
11
9

II
I

I

I

4

I

1

1

I

21
17
14

4

-

I

I

I
I

. . . . . . . . .. . . . .. ... .. . . .
. ...................... II
. . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . I

-

I

I

. ...................... I

II

I

I

•••••••••••••••••• o ••••

I

I

-

II

II ....................... II
I
I

600,00

Fiscal

I

I

-

i

I

I

I
I

I

I

i
I

I

21
17
14

I

II
I
I
I

1

I

I ... . . .. ... .. . .. ... .....

-

-

I

-

I

I
I
I

1
1

I
I

-

I

-

-

I

I
I
I
I

5
8
14
27

I
-

5

-

5

I

II

I

I

2
4
6

-SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

I

Salário mensal Número

Número I
de
I
funções

Função

C c$

I
I

1

-

Motorista

I
I
...... " ... ·I

1

I .. .. ······ .............
.. . . . ... . . . . II

2

II

-

Motorista

....................... I

-

3

550,00

-

I

I ....... ····· ........... I

-

Oficial Administrativo ..•

1. 500,00

Ofici:;.•l

1.100,00

Administrativo ...

-

..............
I Servente
................ ······· I

7

1
1
2
2

[
.......................
....................... I
.......................

-

1

6

I
-

-

3

4

7

1
1

I

...................•...

1

700,00

I

I

de
funções

I

400,00

-

-

1
2
3

3
4

13

I

Referência
de
salário

Função

I
I ....................... I

.......................
. ..................•...

I

-

I

I

I Oficial Administrativo
I . ...................... I
I .......................
I .......................
....................... I

I

II ....................... I
Servente
I . .....................•

I .......................
I .......................

I

-

17
14
13
12

I

I
I

I

'~";agas

r

II . . ... . .Motorista
. . . . . . . . ... . . . .. I

I

Excedentes

I
I
I

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

I
I

1
1

I
1

I

1

I
I

I

-

1

1
I ---2

i

II

-

10
9
8
7
6

-

I

I

-

41
35
29
25

II

6

I
I
I

1

2

3

-2
3
3
4

6

12

. .. ........... ..... .... r

-

1

I

1

-

• • • • • • o • • •

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

-

1

Tesoureiro

Ir
I

I
I
Zelador .............. I
.......................

I

1

-

1
1

I
I

Técnico de Laboratório

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

I
I

Tesoureiro

1.500,00

-

. ...................... I

2

• • • • • • • • • o •• o • "

•••••••

2

500,00

-

1
1

25

Zelador
I
I .......................

I

I

I

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

II

35
17

-

I

1

-

I

1

-

1

I

1

I

-2
2

-

12

1

9

~

1

1

1

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR DO PESSOAL

.

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATU.AL

Número
de
funções

I

I.

Função

I
......... .···········.
. . ... .. ... .
. . . . . . .. . . .
.. ..

1
14

5

I
I

!Salário mensal Número
de
I.
funções
I

c,s

I

Chefe da Seção de Assistência Médico
Hospitalar .•
Assistente Jucidico . . . .
Médico Especisolista
. .. . .
Médico Regional . . . . . . . . . . . . . .
.

1

21

I

--

I
2.300,00
!. 600,00
!. 600,00
1.100,00

I

I
II

ISalário mensal
Função

1

Médico

1
14
5

I Médico

21

Assistente

II

Médico

.........................
Jurídico .................
.........................
.........................

I
I
I

c,s
2. 600,00
!. 900,00
1. 900,00.
1.300,00
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ESCALA-PADRÃO DE SALÁRIOS
Referêt1cia

Salário mensal
Cr$

1 ..........•..................•.•. -

2 ......• ' ............... - ........• 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 •.....................•........•. 14
15
16
17
18
19 ............ - .•.......... - ....•. -.
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

................................. ·.

...._.................... ······· ... .

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1.000,00
1. 050,00
1.100,00
1. 150,00
1.200,00
1. 250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
!. 500,00
1.550,00
!. 600,00
1.650,00
1. 700,00
1. 750,00
1.800,00
1.850,00
1. 900,00
1.950,00
2. 000,00
2.100,00
2.2M.oo
2.300,00
2.400,00
2.500,00
2.600,00
2. 700,00
2.800,00
2. 900,00
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3.000,00
3.100,00
3. 200,00
3.300,00
3.400,00

49

50
51

52
53

DECRETO N. 0 17.288

~DE

4 DE DEZEMBRO DE 1944

Aprova o re~imento do S~rviço de Estatística da Produção do
Ministério da Agricultura
O Presidente da Rep{!blica, usando da atribuição que lhe confere o 9.rtigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o regimento do Serviço de Estatística da Produção do MinistSrio da Agricultura, que, assinado pelo respectivo Ministto
de Estado, com êste ba-ixa.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

REGI!.[ENTO llO SERVIÇO DE ESTATíSTICA DA PRODUÇÃO
CAPíTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1.0 O Serviço de Estatistica da Produção (S .E .P.), subordined0
administrativamente ao Ministro da Agricultura e obediente à orie·ntação técnica do Conselho Nacional de Estatística, constitui um dos órgãos executivos
centrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (I.B.G.E.) e tem
por finalidade levantar as estatísticas referentes à exploração direta do solo e
do subsolo e ao beneficiamento ou à transformação imediata e_ final dos produtos agrícolas, pastoris e extrativos, bem como coordenar .e sistematizar a~
esta_tísticas fisiográficas em geral e divulgar, em publicações pr6prias; ou por
intermédio do S. D. ou do I.B.G.E., os resultados dos seus trabalhos.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
b.rt.

2.0
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

O S. E. P. compreende:
da
da
do
.de
de
de

Col. de Leis

Produção Extrativa (S.P.E.)
Produção Agro-Pecuária (S.A.P.)
Cadastro Rural (S. C. R.)
Estudos e Análises (S.E.A.)
Admin;stração (S. A.)
Mecanização (S.M.)
~

Vol. VIII

F. 34
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Art. 3.0 As seções terão chefes designados na forma dêste regimento.
Art. 4. 0 O Diretor terá um secretário, escolhido dentre funcionários
públicos.
Art. 5.0 Os órgãos que. integram ú S.E.P. funcionarão perfeitamente
coordenados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do Diretor.

CAPíTULO UI
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art. 6.° Compete à S.P.E.: -proceder à coleta de dados e efc+.'J<H' a
crítica dos mesmos, com o fim de apurar e elaborar as estatísticas referentes
aos seguintes assuntos:
I - extração e beneficiamento de minerais não metálicos;
II - indústria da cerâmica e dos artefatos de barro;
UI - fabricação de cimen.to e de cal;
IV - engarrafamento· de águas minerais;
V - mineração;
VI - indústria metalúrgica nos estabelecimentos que se dediquem à redução de minérios ou à laminação de metais;
VII - extração e beneficiamento de matérias primas vegetais;
VIII - indústria da madeira, na parte relativa às serrarias;
IX · - indústria de óleos e ess@ncias v~getais;
X - indústria da pesca e produtos derivados;
XI - indústria da caça e derivados.

Parágrafo único. À S.P .E. compete, ·ainda, realizar pesquisas estatísticas relativas aos demais fatos concernentes à exploração direta do solo e
do subsolo e ao beneficiamento de produtos extrativos,_ respeitad!a-s, porém,
as atribuições das outras seções do S. E. P e das demais repartições centrais
do ·sistema estatístico federal.
Art. 7.° Compete à S.A.P.: -proceder à coleta de dados e efetuar
a critica dos mesmos, Com o fim de apurar e elaborar as estatisticas referentes aos seguintes assuntos:
I
li
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

produção agrícola, in-natura;
beneficiamento dos produtos agrícolas;
produção agrícoLa transformada;
produção pecuária e efetivo dos rebanhos;
indústria da carne e produtos derivados;
indústria dos coituroes;
produção de leite e fabricação de laticinios;
produção avícola;
produção apícola;
produção sericícola;
salários agrícolas;
preços dos produtos agrícolas.

Parágrafo único. À S. A. P. compete, ainda, realizar pesquisas estatísticas relativ2s nos demais fatos concernentes à explora-ção direta do solo e ao
beneficiamento de prOdutos agrícolas ou pastoris, respeitadas, porém, as atribuições das outras seções do S. E . P e das dema-is repartições centrais do
sistema estatístico federal.
Art. 8.0 Compete à S.C.R.:
I - proceder à coleta de dados e efetuar a crítica dos mesmos, com o
fim de apurar e elaborar as estatísticas referentes às propriedades rurais e
às cooperativas;
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II organizar e manter atualizado o cadastro das propriedades rurais,
estudadas quanto à extensão, revestimento florístico, valor, modalidade de
exploração, instalações e equipamento e população.
Art. 9.° Compete à S.E.A.:
I proceder à análise dos trabalhos estatísticos realizados pelas outras
seções;
II elaborar trabalhos expositivos ou analíticos sôbre as estatísticas
a cargo do Serviço;
III - preparar trabalhos cartográficos para atender à determinações
recPbidas ou a solicitações da Secretaria Geral do I. B. G. E,, bem como
estudar e executar trabalhos destinados a repartições do Ministério e outras
da Administração FEideral, desde que os assuÍltos se ellquadrem nas atri•
buições do S. E. P, e não haja preJutZO para os seus serviços normais;
IV - coordenar os dados coligidos ou elaborados por outros órgãos da
Administracão Pública ou por particulares, relativos às estatísticas fisiográficas e efetuar-lhes a competente síntese;
'
V elaborar trabalhos para atender a consultas e que exijam a'PuraçCes f:speciais de elementos de que disponha o S.E.P., ou que possam ser
EmcontmC.os em qualquer outra fonte;
VI planejar e executar desenhos. pinturas e trabalhos de caligrafia
e cartografia, que se relacionem com as atividades do Serviço;
VII - preparar a-s publicações técnicas do Serviço destinadas à divulgação estatística, no país e no estrangeiro, ou à documentação privativa da
rcpartiçúo;
VIII preparar a contribuição do Serviço às publicações próprias do
I. B. G. E.;
IX - orga-nizar e executar trabalhos gráficos destinados a figurar em
feiras, e:x-posições e outros certames, nacionais ou internacionais, a que o
Serviço deva comparecer;
X organizar ou rever os planos necessÉirios aos trabalhos técnicos
do Serviço, de acôrdo com as instruções especiais do Diretor;
XI - realizar inquéritos ou pesquisas especiais que não sejam da competência das outras seções;
XII
organizar, registrar e conservar a documentação gráfica do
Serviç-o
XIII organizar e manter em dia a documentação informativa, doutrinária, técnica ou científica e colecionar cópias dos trabalhos elaborados
"Ç>elo Se:rviço, recortes de jornais, publicações e quaisquer informações necessárias aos interêsses da repartição.

Art. 10. Compete à S.A.:
I promover medidas preliminares necessárias à administração do
pessoal, ma·terial, orçamento e comunicações, funcionando articulada com o
Departamento de Administração do Ministério, e observando as normas e
métodos de trabalho por êste prescritos;
11 manter atualizada a relação das instituições nacionais e estrangeiras, para remessa e intercâmbio de publicações.

A1 -t. 11 . Compete à S. M, : executar os serviços mecanizados relativos r:.os dados coletados pelas seções do Serviço.
Parágrafo único. No interêsse do serviço público e respeitadas as necessidades do S.E.P., o equipamento mecânico desta seção poderá servir a
outras repartições.
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CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 12. Ao Diretor incumbe:
I - orientar e coordenar as atividades do Serviço;
11 - despachar, P?ssoalmente, com o Ministro de Estado;
UI - baixar portarias, instruções e ordens de serviço;

IV comunicar-se diretamente, sempre que o interêsse do serviço o
exigir, com quaisquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de Estado, caso em que deverá fazê-lo pai- intermédio do Ministro de Estado da
Agricultura;
V -

assegurar estreita colaboração entre o S. E, P. e as repartições cen-

trais e regionais do sistema estatístico brasileiro;

VI - executar e fazer executar as Resoluções do Conselho Nacional de
Estatística!;
VII - submeter, anualmente, ao Ministro de Estado, o plano de tra~
balho do Serviço;
VIII - apresentar, anualmente, ao ~llinistro de Estado, o relatório sôbre
as atividades do Serviço;
IX - propor ao Ministro de Estado &S providências necessárias ao aper~
feiçoamento do Serviço;
X - reunir, periõdicamente, os chefes das seções, para discutir e assen~
tar providências relativas ao Serviço, e comparecer às reuniões para as quais
seja convocado pelo Ministro de Estado;
XI aprovnr planos de trabalho, pesquisas e estudos sôbre assuntos
estatísticos;
XII - opinar em todos os assuntos relativos às atividades da repartição, dependentes de solução de autoridades superiores, e resolver os demais
ouvidos os órgãos que compõem o Serviço;
XIII - orgsmizar, conforrr:e as necessidades do serviço, turmas de trabalho com hàrário especial;
XIV - deterni.ina~ ou autorizar a execução de serviço externo;
XV fazer pti.blkar os trabalhos elaborados pelo Serviço;
XVI - admitir e dispensar, na forma da legislação, o pessoal eA1:ranu~
merário;
XVII - design:::.r e dispensar os ocupantes de funções gratificadas e seu,:;
substitutos eventuais;
'
XVIII - movimentar, de acôrdo com a conveniência_ do serviço, o pes·
soa] lotado;
XIX - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem diretamente subordiru!dos;
XX - organizar e alterar a escala de férias do pessoal que lhe fôr
diretamente subordinado e s.-provar a dos demais servidores;
XXI - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão
até 30 dias, aos servidores lotados no Serviço e propor ao Ministro de Es~
tado a :aplicação de penalidade que exceder de sua B!lçada;
XXÍI - determinar a instàuração de processo administrativo;
XXIII - antecipar, ou prorrogar, o período normal de trabalho.

ATOS

DO PODEH

533

EXECUTIVO

'

Art. 13. Aos chefes de seção i'ncumbe:
dirigir e fiscalizar os trabalhos da respectiva seção;
distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr subordinado;
III - orientar a execução dos trabalhos e manter a coordenação entre os
elementos componentes da respectiva seção, determinando as normas e métodos que se fizerem aconselháveis;
IV - despachE•!, pessbalmente, com o Diretor do Serviço;
V - apresentar, mensalmente, ao Diretor, um boletim dos trabalhos da
respectiva seçâo e, anualmente, um relatório dos trabalhos realizadoS, em
andamento e pla~ejados;
· VI - propor &a Diretor medidas convenientes à boa execução dos trabalhos;
VII - responder às consultas que lhes forem feitas por intenr.édio do
Diretor, sôbre assuntos que se relacionem com as suas atribuições;
VIII - distribuir o pessoal, de acôrdo com a conveniência do serviço;
IX - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes forem diretamente subordinados;
X - organizar e submeter à aprovação do Diretor, a escal~ de férias do
Pessoal que lhes fór subordinado, bem como as alterações subseqüentes;
XI - aplicar penas disciplinares, inclusive de suspensão até 15 dias,
aos subordinados, e propor ao Diretor a aplicação de penalidade que escape
I -

II -

·-~~~
XII - velar

pela disciplina e manutenção do silêncio nos recintos de

I

trabalho.
Art. 14. Aos chefes das S.P.E., S.A.P., S.C.R.
cumbe, além do enumerado no artigo anterior:

e S.E.A.

in-

I - organizar, anualmente, o plano de trabalho da seção e submeti1-Io
à aprovação do Diretor;
II - organizar projetos ou pareceres sôbre assuntos da seção, que tenham de ser encaminhados ao estudo do Conselho Nacional de Estatística
(C.N .E.);

IIJ - contribui> para as publicações relativas às atividades do S.E.P.,
com monografias ou memórias que expressem os resultados das pesquisas
estatísticas da seção;
.
IV elaborar, segundo a competência atribuída à respectiva · seção,
trabalhos especiais destinados aos órgãos técnicos do Ministério e a instituições nadonais ou estrangeiras, públicas ou particulares, e sugerir ao Diretor o
expediente necessárío à entrega ou reF-leSsa dos mesmos;
V organizar cs originais da série especial de tabelas sistemáticas
destinadas ao "Anuário Esta.tístico do Brasil", às sinopses regionais, ou a
quaisquer cutras publicações para as quais contribuam. o S.E.P. e o I.B.G.E.;
VI - propor ao Diretor os servidores que poderão ser designados para
executar, fora da repartição, serviços de coleta e outros de interêsse da
seção.
Art.

15.

Ao secretário incumbe:

I --=- atender à5 pessoas que desejarem comunicar-se com o Diretor, encaminhando-as ou dando ·a êste conhecimento do assunto a tratar;
II - -representar o Diretor, quando para isso fôr designado;
III redigir a corre~pondência pesso~l do Diretor.
Art. 16. Aos demais servidores, sem funções especificadas neste regimento, incumbe executar os trabalhos que lhes ·forem determinados pelos
seus superiores imediatos.

53.1

ATOS

DO POPEH. EXECUTIVO

CAPíTULO V
DA LOTAÇÃO

Art. 17.

O Serviço terá a lotação aprovada em Decreto,

Parágrafo umco. Além dos funcionários constantes da lotação, o
viço poderá ter pessoal extranumerário.

Ser~

CAPíTULO VI
DO HORÁRIO

Art. 18. O horário .normal de trabalho será fixado pelo Diretor, res~
peitado o número de horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço
Público Civil.
Art. 19 . O horário do pessoal designado para serviço externo será
estabelecido de acôrdo com as exigências dos trabalhos, observacto o mínimo
de horas semanais ou mensais estabelecido para o Serviço Público Civil,
sendo a· freqüência apurada por meio de boletins diários de produção.
Art. 20. O Diretor não fica sujeito a ponto, devendo, porém. observar
o horário fixado.

CAPÍTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 21. Serão substituídos, automàticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:
I ~ o Diretor, por um dos chefes de seção de sua indicação e designado
pelo Ministro de Estado;
II ~ os chefes de seção, por servidores designados pelo Diretor, mediante indicação do respectivo chefe.
Parágrafo umco. Haverá, sempre, servidores previamente
para as substituições de que trata êste artigo.

designados

CAPÍTULO Vlll
DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 22. Mediante instruções de serviço do respectivo chefe, as seções
poderão desdobrar-se em turmas.

Art. 23. Nenhum s_ervidor poderá fazer publicações e conferências ou
dar entrevistas sôbre assun'tos- que se relacionem com a organização e as atividades do Serviço, sem autorização escrita do Diretor.
Art. 24. Os trabalhos realizados no S. E .P. poderão ser publicados,
desde que para isso haja autorização do Diretor, em revistas cientificas nacionais ou estrangeiras, constando, porém, como único subtítulo, a expressão "Trabalho do Serviço de Estatística da Produção".
Art. 25. A juízo do Diretor poderão ser incluídos, em publicações do
S.E.P ., trabalhos. relevantes de técnicOs estranhos ao mesmo, quando se
referirem a assuntos relacionados com as suas atividades.
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DECRETO N. 0 17.289 -DE 4. DE DEZEMBRO DE 1944

Anula o Decreto n.0 13 .448, de 23 de setembro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica anulado o decreto número treze mil quatrocentos e quarente e oito (13.448), de V:inte e três (23) de setembro de miÍ novecentos e
quarenta e três ( 1943), que retificou o art. 1.0 do Decreto número oito mil
seiscentos e quarenta e sete (8.647), de trinta (30) de janeiro de mil novecentos e quarenta e dois (1942), referente à lavra de jazida de minério de
ferro no lugar denominado Caridú, município de Brumadinho, do- Estado de
Minas Gerais e outorgada a Teresa Gonçalves Nogueira.
A~t. 2. 0
Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da _República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0 17.290 -

Retifica o art. 1.0 do Decreto n.

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1944
0

8.647, de 30 de janeiro de 1942

O Presidente da República, usf!ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrm6s do Decreto-lej n.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica retificado o artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número oito
mil seiscentos e quarenta e sete (8.647), de trinta (30) de janeiro de mil novecentos e quarenta e deis (1942), o qual passa a ter a seguinte redação: Fica
autorizada Teresa Gonçalves Nogueira, de nacionalidade brasileira, a lavra.:
jazida de minério de ferro er.:~ terrenos situados no lugar denominado Candú,
no município de Brumadinho, do Estado de Minas Gerais, numa área de
vinte e cinco hectares, noventa e nove ares e quarenta e cinco centi2;res
(25.9945 ha) definida por um polígono que tem o primeiro (1. 0 ) vértice situado numa cerca de arame divisória e à -distância de cento e quarenta e oit0
metros e noventa centímetros ( 148,90 m), com orientação magnética nove
graus e quarenta e cinco minutos nordeSte (9° 45', NE) do marco de ferro
cravado no ponto comum' d<.1s divisas de terrenos de propriedade sua, de sucessório da Cia. E. G, Fontes e da Sociedade Anônima Comércio e Indústria Sousa Noschese e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e orientações magnéticas: cento e três metros ( 103 m), treze
graus sudeste (13. 0 SE); sessenta e seis metros (65 m), quarenta e cinco
graUs sudoeste ( 45.0 SW); noventa e oito metros ( 98 m), sessenta e cinco
graus noroeste (65° NW); quatrocentos e quarenta e dois metros (442 m),
quarenta e cinco graus noroeste (45° NVV); trezentos e vinte metros· (320m),
doze graus noroeste (12° NW); duzentos e cinco metros (205 m), vinte e
sete graUs noroeste (27°- NW); setenta e seis metros (76 m), setenta e seis
graus noroeste (76° NW); sessenta e dois metros e sessenta centímetros
( 62.60 m), quarenta e seis graus e cinqüenta minutos nordeste ( 46° 50' NE);
quatorze metros e oitenta centímetros ( 14,80 m), oitenta e dois graus e cinco
minutos nordeste ( 82° 5' NE); trinta e seis metros e cinqüenta centímetros
(36,50 m), setenta e dois graus e cinqüenta minutos sudeste (72° 50' SE);

536

A'l'OS DO PODEH.

EXECUTIVO

setenta e três metros e vinte centímetros (73,20 m), sessenta e oito graus
e quarenta minutos nordeste ( 68° 40' NE); oitenta metros e sessenta centímetros (80,60 m), oitenta graus e dez minutos nordeste (80° 10' NE) até
a cêrca de arame de divisa com os terrenos da Sociedade Anônima Comércio e Indústria Sousa Noschese, pela qual segue ::ité o vértice de partida.
Art. 2.° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referido
Decreto, que passam a fazer parte integrante do presente •
Art .. 3.0 A presente retificação de decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa na forma do 2rt. 31, parágrafo 1.0 do Código de Minas.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 l7, 291 -

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1944

Aprova projeto e orçamento para construção de um viaduto na linha férrea
Contendas - Brurnado - Il!Jonte Azul

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Artigo único, Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 4.358.847,40 (quatro milhões trezentos e cinqüenta e oito mil oitocentos e quarenta e sete cruzeiros e quarenta centavos), que com êste baixam,
rubricados pelo Diretor Geral do Departamento N ;::cional de Estradas de
Ferro, para a construção de um viaduto na estaca 77 do trecho final da linha
férrea Contendas Brumado Monte Azul, entre a garganta do Saco
da Onça e IV!onte Azul, cujos projeto e orçamento foram aprovados pelo
Decreto n.0 16,950, de 24 de outubro de 1944.
RiO de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRJ::TO N. 0 17.292 -- DE 4 DE DEZEMBRO DE 1944
Aprova projeto e orçamento para construção da ponte sôbre o rio Espinhara

O Presidente da República, us2ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da . Constituição, decreta:
Artigo único, Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 1.019.532,10 (um milhão dezenove mil quinhentos e trinta e dois
cruzeiros e dez centavos), que com êste baixam, rubricados pelo Diretor
Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, para a construção
da ponte sôbre o rio Espinhara, nO km 192 +340 da ferrovia Campina Grande
a Patos.
·
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.
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DECRETO N. 0 17.293 -

DE

4

537

DE DEZEMBRO DE

1944

Aprova projeto e orçamento para a construção da ponte sôbre o riacho Itiúba

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Ar~igo único.
Ficam aprovados o projeto e orçamento na importância
de Cr$ 476.850,00 (quatrocentos e setenta e seis mil oitocentos e cinqüenta
cruzeiros), que com êste baixam, rubricado!l pelo Diretor Geral do Departa~
menta Nacional de Estradas de Ferro, para a construção da ponte sôbre o
riacho Iiiúba, no km 86+640, do Prolongamento de Palmeira dos índios a
Colégio, a cargo de "The Great Western of Brazil Railway Company, Limited", correndo e.s respectivas despesas à conta da Consignação 1, Subconsignação 02-01-31-01, alínea 1 da tabda anexa ao "Plano de Obras e Equipamentos" a que se refere o Decreto-lei n.0 6. 145, de 29 de dezembro
de 1943.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V AI<GAS.

]oã.o de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 17.294 -

DE

4

DE DEZEMBRO DE

1944

Aprova projeto e orçamento pm:a u:i!u passagem inferior na Rêde de Viação
Férrea Federal do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74. letra a da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o., projeto e orçamento na importância
de Cr$ 210.873,60 (duzentos e -dez mil oitocentos e setenta e três cruzeiros
e sessenta ·centavos), que com êste baixam, rubricados pelo Diretor Geral do
Departamento Nacional de Estmdas de Ferro, pai-a a construção, por êste ato
autorizada, de uma passagem inferior na estação de Tupanciretã, na linha de
Santa Maria a Marcelino Ramos, da Rêde ,de Viação Férrea Federal do Rb
Grande do Sul, incluída a despesa até ~uele limite, como parte do orçamento
aprovado pelo Decreto n. 0 5. 853, de 22 de junho de 1940.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VAI<GAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 17.295 - .. DE 4 DE DEZEMBRO DE 1944
Transfere função da Tabela Numérica Suplementar de Extrc.numerário-men~
salista do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas para a da
Divisão de Fomento da Produção Animul

O Presidente da República,, mando cla atribuição
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

qu~

lhe coníe:·0 o ar-

Art. 1.° Fica transferidz., da Tabela Numérica Suplementar de Extra~
numerário-mensalista do Instituto de .Ecologia e ExperimBntação Agrícolas dv
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Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômic~s para a da Divisão d~
Fomento da Produção Animal, do !I.·Hnistério da Agricultura, uma função de
escriturário, referência XIII.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944,
56.0 da República.

123.0

da

Independência e

GETULIO VARGAS.
Apolonio Sa.lles.

DECRETO N.O 17.296 -

DE 4 DE DEZEMBRO

DE

1944

Altera a lotação- numéric..< das repnrtições atendidas pelo Quadro Único do
Ministério do Trabalho, Indústria -e Comércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1° Ficam introduzidas no quadro anexo ao Decreto n. 0 16.527,
de 6 de setembro de 1944, que aprovou a lotação numérica das repartições
atendidas pelo Quadro único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, as seguintes alterações:
a) lotação
inclusa o de
b) lotadio
tituto Nacio~al
logista.

-

suplementar do Departamento Nacional de Imigração (sede),
um cargo da carreira de Dactiloscopista.
permanente da Divisão de Indústrias de Fermentacão, do Insde Tecnologia, ~ inclusão de um cargo da carreir~ de Tecno-

Art. 2.0 Passa 0. lotação numérica das repartições atendidas pelo Quadro
Único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio com as alterações introduzidas pBlo artigo anterior, a figurar com o total de 1. 827 cargos, sendo
1. 649 na lotação permanente e 178 na lotação suplementar.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.
Alexandre Marcor.des Filho.

DECRETO N. 0 17.297 -

DE

4 DE DEZEMBRO DE 1944

Suprime ca!"go extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195, de 14 de ab1·il de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido o cargo de Diretor, padrão L, do Quadro Suplementar, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude
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da exoneração de Leonidio Ribeiro Filho, devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro àe 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V AP.GAS

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 17.298 -

pE 5 DE DEZEMBRO DE

1944

Concede à firma Pa-rente & Companhia autorização para funcionar como emprésa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n.0 2. 784, de 20 de novembro de 194·0.
Ni.ío fol publicado aindn no D!.frio Oficinl por falta de p.:~gamecto.

DECRETO N. 0 17.299 -

DE

5 DE DEZEMBRO DE 1944

Concede à União do Comércio e Indústria Companhia de Seguros Gerais
autorização para funcionar e aprova seus estatutos.
O Senhor Presidente da República, usando da atribuição que lhe con·
fere o art. 74, letra a, da Constituição, decreta :

Art. 1.0 Fica autorizada a funcionar em O'per<~çÕes de seguros e resseguros dos ramos elementares, a que se refere o art. 40, n, 0 1, do· Decretolei n. 0 2. 063, de 7 de março de 1940, a União do Comércio e Indústria
Companhia de Seguro~ Gerais, com sede na cidade de Joinvi!le, Estado de
Santa Catarina, constituída em as:o::e-mbléias gerais dos subscritores do seu
capital, realizadas a 2 de setembro de 1943 e 31 de maio de "1944, bem como
ficam aprovados os estatutos adotados pelas refe-ridas ass~::mbléias gerais
Art. 2.0 A sociedade iícmá integralmente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorízação de que
trata o presente decreto.
Art. 3.0

Revogam-~e

as dispOsições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.0 17.300 -riE 5 DE DEZEMBRO DE 1944

Concede à sociedade Navegação Rodolfo Sousa Limitada autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que.
prescreve o Decreto-lei n.0 2. 784, de 20 de novembro de 1940.
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade Navegz.ção Rodolfo Sousa Limitada, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro,
decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade Navegação Rodolfo Sousa Limitada autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de
acôrdo corn o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro
de 1940, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida
autorização.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre M atcondes Filho.

DECRETO N.O 17.301 -

DE 5 DE DEZEMBRO DE 1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permimente, ao curso
ginasial_ do Ginásio Batista P..lagoano, de Nlaceió

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, dn Constituição e nos têrmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:
Art. 1.0 É concedido reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso ginasial do Ginásio Batista Alagoano, com sede em Maceió, no Estado de Alagoas.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N

1°

17.302 -

DE 6 DE DEZEMBRO DE 1944

Declara sem efeito o Decreto n.0 13.096, de 4 de a~ôsto de 1943
O Presidente da República, usnndo da atribuicão cue lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, nos têrmos do De~ret;-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) e ·tendo em vista o que requereu
Eudoro Ruas Rcdrigues, decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Eudoro Ru~s Rodrigues pelo decreto número treze mil e noventa

5/d

ATOS DO PODER EXECUTIVO

e seis ( 13.096), de quatro ( 4) de agôsto de mil novecentos e quarenta e
três _( 1943) para pesquisar quartzo nos lugares denominados Barreiros e Serra,
no distrito de Cristais, município de Campo Belo, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em' contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 17.303 -

DE

6

DE DEZEMBRO DE

Renova a autorização concedida pelo Decreto n.
maio de 1942

0

1944

9.421 de 19 de

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos da Decreto·lei n, 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a autorização .concedida à emprêsa de mineração Cruzeiro do Sul Minérios Ltda. pelo decretO número nove mil quatrocentos e vinte e um (9.421) de dezenove (19) de maio de mil novecentos
e quarenta e dois (1942), para pesquisar ouro numa área de cento e vinte e
três hectares e doze ares (123 .12 ha), situada na bacia do ribeirão do Saboeiro, distrito de Bação, no município de Itabirito, Estado de Minas Gerais
e delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de mil e
dezessete metros (1.017 m), no rumo quarenta graus noroeste (40° NW) da
confluência dos córregos Falhado e Maria da Várzea e os lados que partem
dêsse vértice corri os seguintes comprimentos e rumos: dois mil e setecentos
metros (2.700 m), vinte graus sudeste (20° SE); quatrocentos e cinqüenta
e seis metros (456 m), setenta graus sudoeste (70° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có-digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autên~
tica deste Decreto, pagará a taxa de mil duzentos e quarenta cruzeiros (Cr$
240,00) e será transcripto no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Ag,ricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

1:

Rio de ,Janeiro, 6 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.304 -

I

DE

6

DE DEZEMBRO DE

1944

Renova o Decreto n.0 9. 892, de 7 de julho de 1942

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto·lei n. 0 1. 985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica renovada a autoriz~ção concedida ao cidadão brasileiro
Amando· Simões, pelo decreto número nove mil oitocentos e noventa e dois
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(9.892), de sete (7) de julho de mil novecentos e quarenta e dois (1942),
para pesquisar carvão mineral em terrenos situados no quinhão número três
(3) da fazenda do Imbaú ou Rio do Peixe, no distrito de Curiúva, no município de Araiporanga, no Estado do Paraná, numa área: de novecentos e
setenta hectares (970 ha), delimitada por um retângulo, tendo um dos seus
vértices situ2do à distância de quatro mil oitocentos e quatro metros ( 4. 804 m),
rumo onze graus quarenta minutos nordeste (11° 40' NE) do furo de sonda
de noventa e dois metros (92 m) de profundidade existente nos terrenos da
Compallhia Carbonífera do Imbaú e cujos lados, divergentes dêste vértice
têm os seguintes comprimentos e rumos: quatro mil oitocentos e cinqüenta
metros (4.850 m), norte (N); deis mil metros (2.000 m), oeste (W).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Mi9as.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa. que será uma via aut~n
tica dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 4.850,00) e será tronscrito no livro próprio da Divisão de Fo··
menta da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.305 -

DE 6 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a cidadã. brasileira Adilia Guedes de Oliveira a lavrar a jazida de
argila no município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrroos do Decreto-lei n.O 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Adília Guedes de Oliveira
a lavrar a jazida de argila situa-da P.o lugar denominado Barro Branco, no
terceiro (3.0) distrito do município de Duque de Caxias, no Estado do Rio
de Janeiro, numa área de cento e dez hectares e cinqüenta ares (110.50 ha),
definida por um retângulo que tem um vértice coincidindo com o mru-co quilométrico cinqüenta e um (km 51) da estrada de rodagem Automóvel Clube,
antiga Rio-Petrópolis, e cujos lados divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: mil e setecentos metros (1. 700 m),
sul (S); seiscentós e cinqüenta metros (650 m), leste (E). Esta autorização
é outorgada mediante a-s condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos arti:gos 32, 33, 34 e suas alíneas,' além das seguintes e de 'outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 A concessionária da autorização fica obrigada a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributes que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se a concessionária da autorização não cumprir qualquer das
obrigaçÇes que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.0 A concessionária da autorização será fiséalizada pelo Departa·
menta Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de layra terá por título este Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do
Ministério d2 Agricultura, após o pagamento da taxa de dois mil duzentos e
vinte cruzeiros (Cr$ 2. 220,00) .
Art. 7.0 Revogam.se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro. de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 17.306 -

DE

6

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel César de Araújo a pesquisar mármore e
associados no município de Santana do Matos, do Estado do Rio Grande
do Norte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto·lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art .. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel César de Araújo a
pesquisar mármore e associs.-dos numa área de duzentos hectares (200 ha),
situada no imóve-l denominado Ôlho d'Água da Oiticica, distrito de São Ra·
fael, do município de Santana do Matos, do Estado do Rio Grcmde do Norte
e delimitada por um retângulo tendo um vértice a trezentos e cinqüenta
metros (350m), rumo setenta graus e trinta e dois minutos sudoeste (70° 32'
SW) magnético da conflu@ncia dos córregos Ôlho d'Água e da Caieira e os
lados que partem dêsse vértice com dois mil metros (2. 000 m) e rumo vinte e
cinco graus e quarenta e nove minutos sudeste (25° 49' SE) magnético,
mil metros ( 1. 000 m) e rumo sessenta e quatro graus e onze minutos nordeste ( 64° 11' NE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2. 000,00) e será
trcmscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1944, 123. 0 da
da República.

Independên~ia

GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

e 56.0
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,DECRETO N. 0 17.307- DE 5 DE DEZEMBRO DE 1944
Autoriza a emprêsa. de mineração Emprêsa- Continental de Minérics Limitada
a lavrar jazida de minérios de ferro, manganês e associ2.dos no município
de São Domingos do Prata, do Estado de Minas Gerais.
O Presidente da RepÚblica, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da ConStituição e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoiizada e emprêsa de mineração Emprêsa Continental
de Minério Limitada a lavrar jazida de minério de ferro, manganês e asso-d!ldos em terrenos sitm:•dos no lugar denominado Lucas ou Retiro do Córrego Grande, no distrito de Ilhéus do Prata do município de São Domingos
do Prata, do Estado de 1\/iinas Gerais, numa área de quatrocentos e trmta
hectares ( 430 ha), delimitoda por um polígono tendo um vértice na con~
fluência dos córregos Grande e do Esmeril e cujos lados a partir dêsse
vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e
oitenta metros (880 m), oitenta gnms sudoeste (80° SW); setecentos e cinqüenta metros (750 m), trinta e três graus sudoeste (33° SW); mil cento e
cinqüenta metros ( 1. 150 m), oitenta graus sudoeste ( 80° SW); novecentm'l
metros ( 900 m), quatorze .graus sudoeste ( 14° SW); mil e quinhentos metros
( 1. 500 m), sessenta e quatro graus e trinta minutos sudeste ( 64° 30' SE);
mil e seiscentos metros (1. 600 m), sessenta e três grâ.'llS nordeste ( 63° NE);
rnil setecentos e sessenta metros ( 1. 760 m), cinco graus noroeste (5° NW) ,
Esta autorização é outorga•da mediante as condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e dos .s.ortigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das. seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressa~
mente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 A concessionária de autorização fica obrigada a recolher aos cofres
públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao Estado
e ao Município, em cumprimento do· disposto no art,- 68 do Código de Minas.
Art. 3. 0 Se a concessionária da autorizsoçâo não cu!nprir qualquer dàs
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduc~ ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Min<*l;
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5. 0 A concessionana da autorização será fiscalizada pelo Depa'l'tamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de oito ~il e seiscentos
cruzeiros (Cr$ 8. 600,00) .
Art. 7.0

Revogam~se

as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de ,1944, 123.0 da Independ~nda e 56.0
d<1 República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio 'Salles.
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DECRETO N. 0 17.308 -

DE

54.5

EXECUTIVO

6 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Lauro Gomes de Almeida a lavrar jazida de
argila, no município de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confer~ o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Lauro Gomes de Almeidâl
a lavrar jazida de argila em terrenos dos sítios da Represa e do Pesqueiro, no
distrito e município de São Berns.'l'do do Campo, no Estado de São Paulo,
numa área de vinte hectares e noventa e dois ares (20,92 ha) definida por
um paralelogramo que tem um dos vértices situado à distância de quinhentos
e setenta e cinco metros (575 m), com orientação m<>.•g'nética de oitenta e três
graus sudoeste, ( 83° SW) de uma ponte existente sôbre o ribeirão dos Frades
à distância de sessenta metros (60 m), a jusante da barra do córrego dos Alves
ou do Curral, nesse ribeirão e cujos lados divergentes dêsse vérti~e têm os
seguintes comprimentos e orientações magnéticas: trezentos e cinqüenta metros
(350 m) vinte e oito graus nordeste (28° NE) e seiscentos metros (600 m),
cinqüenta e sete graus noroeste (57° NW). Esta autorização é outorgadamediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código
de Mim.·s e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste
Decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres
públicos, na forma da lei, os tributos. que forem devidos à União, ao Estado
e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Millas.
Art. 3. 0 Se o concessionário da a'Utorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca• ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Mina<S.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos a•rtigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(C,$ 600,00).
Art.· 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N. 0 17.309 -

DE

6 DE DEZEMBRO DE 1944

.Autoriza o cidadão brasileiro Crisóstomo Ferreira a pesquisar caulim, feldspato, mica e associados no município de Bicas, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Col. de Leis -
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Art. 1.9 Fica, autorizado o cidadão brasileiro Crisóstomo Ferreira a
pesquisar cauliro, feldspato, mica e associados no lugar denominado Vista
Alegre, no distrito e município
Bicas, no Estado de Minas Gerais, numa
área de trinta hectares (30 ·ha), deÜmitada por um retângulo que tem um
vértice a trezento1> e oito metros (308 m), no rumo magnético quarenta e
sete graus sUdeste (47° SE) do quilômetro cento e noventa e quatro (Km
194), no ramal de Caratinga, da The Leopoldina Railway Co_. Ltd., no trecho
Pequeii - São João N epomuceno e os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos metros ('400 m), sessenta graus e trinta minutos nordeste (60°
30' NE); setecentos e cinqüenta metros (750 m), ·vinte e nove graus e
trinta minutos noroeste (29° 30' NW) .
Art". 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código_. de Minas.
Art. 3.0 O título de autorização de pesquisa, que será uma via z.utêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogs.m-se as disposições em contrário.

de

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da ~epública.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.310 -

DE 6 .DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto Teixeira Guedes a pesquisar mica no
municipio de Malacacheta, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a>tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrni.os do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 dEi. janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro' Augnsto Teixeira Guedes
a pesquisar mica numa ár8a de quarenta e oito hectares (48 ha), situada no
imóveif deriominado Palmital, distrito e município de Malacacheta, no Estado
de Minas Gerais e delimitada por um ret8.ngulo que tem um vértice na cor:í·
fluência. dos córregos Palmital e José Baiano e os lados, que partem dêsse
vértice com oitocentos metros (800 m), rumo quarenta graus sudeste (40° SE)
magnético, seiscento:;> ~etros , ( 600 m), cinqü~::nta graus nordeste ( 50° NE)
magnético.
Art. 2.0 Esta .autorização é outorgada n6s têrmos estabelecidos no c6.
digo de Minas .
·
Art·. 3.0 O títulO -de autorização de pesquisa, que será uma via autên~
tica dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$
480,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério .da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as dispoSições em contrário.
Rio <,!e J&neiro'," '6 "de dezembiO ·de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República:
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0

17.311 -

DE 6 DE DEZEMBRO DE 1944

Autorizi'jl o cidadão brasileiro Caetano Tôrres Lima a pesquisar quartzo e
associados no município de Cristalina, no Estado de Goiás
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Caetano Tôrres Lima a
pesquisar quartzo e associados em terrenos da fazenda Três Barras, no local
denominado Morro Redondo, distrito e município de Cristalina, no Estado
de Goiás, numa área de sessenta e oito hectares e doze ares (68,12 ha),
delimitada por um polígono irregular que tem L'1rl vértice a duzentos e noventa metros (290 m) no rumo magnético cinqüt:nta e cinco graus nordeste
(55° NE) do canto leste (E) da casa de Cà.etano Tôrres Lima e os lados, a
partir dêssse vértice, têm _os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
mil e trezentos metros (1.300 m), setenta e oito graus sudeste (78° SE);
trezentos e vinte metros (320 m), doze graus sudoeste (12° SW); novecentos e oitenta metros (980 m), setenta e oito graus noroeste (78° NW);
seiscentos e noventa metros (690 m), trinta graus sudoeste (30° SW);
quatrocentos metros ( 400 m), sessent::.. graus noroeste ( 60° NW); oitocentos
e oitenta e oito metros (888 m), trinta e um graus nordeste (31° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas·.
Art. 3.0 O título de autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos e noventa cruzeiros (Cr$
690,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do" Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.

DECRETO N.0 17.312 -

DE

6 DE DEZEMDRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Dilma Barcelos de Melo a pesquisar magnesita
e associados no município de Icó, no Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ·confere o artigo ·74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã brasileira Dilma Barcelos de Melo
a pesquisar ni.agnesita e associados numa "área de cento e quarenta hectares
( 140 ha), situada no imóvel Cedro, distrito de Orós do município de Icó,
no Estado do Ceará e delimitada por uma linha poligonal cujos lados, a
partir da foz do riacho Barbosa, afluente do rio J aguaribe, têm os seguintes
comprimentos e rumos: setecentos e trinta e cinco· metros (735 m), trinta
e nove graus e vinte minutos nordeste (39° 20' NE); oitocentos e setenta
e quatro metros (874 m), setenta e seis graus e vinte minutos nordeste
(76° 20' NE); trezentos e setenta metros (370 ni), vinte graus nordeste
(20° NE); cento e sessenta e cinco metros (165 m), dez graus nordeste
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(10° NE); ~etecentos e setenta e cinco metros (775 m), setenta e um graus
e dez minutos noroeste (71° 10' NW); novecentos e trinta e quatro metros
(934 m), oitenta e dois graus e trinta minutos sudoeste (82° 30' NW);
mil quatrocentos e dez metros (1.410 m), sete graus e trinta minutos sudeste (7° 30' SE).

Art. 2; 0

Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có-

digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil e quatrocentos cruzeiros (Cr$
1.400,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçãb Mineral do Miriistério da Agricultura.

Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.313 -

DE

6

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Floripe Ginane a pesquisar scheelita e
associados, no município de- Jardim do Seridó, no Estado do Rio Grande
do Norte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arR
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 194·0 (Código de Minas), decreta:
·

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Floripe Ginane, a
pesquisar scheelita e associados, na faz~nda Malhada do Angico, no distrito
de Santana, município de Jardim do Seridó, no Estado do Rio Grande do
Norte, numa área de cento e quarenta hectares e oito ares (140,08 ha), delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de novecentos e
quinze metros (915 m), no rumo magnético três graus tTinta minutos sudoeste (3° 30' SW), a contar do sangradouro de alvenaria do açude de
José Floripe Ginane; os lados, que partem dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e sessenta metros (2.060 m),
quarenta e "três graus nordeste (43° NE); seiscentos e oitenta metros (680 m),
quarenta e sete graus sudeste ( 4 7° SE) .
Art. 2.(. · Esta autorização é , outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓR
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a "taxa de mil quatrocentos e dez cruzeiros (Cr$
1.410,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,
da República.

6 de

dezembro de 1944, 123.0 da Independência e S6.oGETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,
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DECRETO N. 0 17.314

549

EXECUTIVO

DE 6 DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cide.dão brasileiro Luís de Sousa Coelho a pesquisar mármore no
município de Campos Altos, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da Repúblíca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Luís de Sousa Coelho a
mármore numa área de quinze hectares e noventa ares ( 15,90 ha),
situada no lugar denominado Invernada do Túnel, distrito e município dE!
Campos Altos, do Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a sessenta e três metros e cinqüenta
centímetros (63,50 m), no rumo verdadeiro dois graus e quarenta e cinco
minutos nordeste (2° 45' NE) da boca do túnel no quilômetro setecentos e
quinze me.is trezentos e cinco metros (Km 715
305 m) da Rêde Mineira de Viação, no trecho Uruburetama Campos Altos e cujos lados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
Cento e quarenta e cinco metros (145 m), trinta e cinco graus e quarenta
e dois minutos nordeste (35° 42' NE); setenta metros (70 m), dez graus
e vinte e l!m minutos noroeste (10° 21' NW); cento e vinte ·e seis metros
(126 m), trinta e quatro graus noroeste (34° NVJ); cemto e quatro metros
( 104 m), sessenta e sete graus E! trinta e nove minutos sudeste (67° 39' SE);
duzentos e cinqüenta e dois metros e cinqüenta centímetros (252,50 m),
oitenta e sete ·graus e cinqüenta e dois minutos nordeste (87° 52' NE);
trezentos e quatro metroS e cinqüenta centímetros (304,50 m), cinqüenta e
uro. graus e trinta minutos sudeste ( 51° 30' SE); sessenta e sete metros
(67 m), treze graus e vinte e sete minutos sudoeste (13° 27' SW); cento e
dezoito metros (118m), sete graus e quarenta e seis minutos sudoeste (7° 46'
SVV); oitenta e dois metros (82 m), doze graus e quarenta e cinco minutos
sudoeste ( 12° 45' SW); cento e trinta e cinco metros ( 135 m), sessenta e
dois graus e trinta minutos sudoeste ( 62° 30' SW); sessenta e dois metros
( 62 m), oitenta e seis graus e vinte e seis minutos noroeste (86° 25' NW);
sessenta e nove metros ( 69 m), cinqüenta graus e trinta minutos noroeste
(50° 30' NW); cento e sessenta e oito metros (168 m), vinte e um graus e
cinqüenta e oito minutos nordeste (21° 58' NE); cento e vinte e dois metros
e cinqüenta centímetros (122,50 m), trinta e dois graus e vinte minutos noroeste (32° 20' NW); setenta e oito metros (78 m), oiteP..ta e sete graus e
quarenta e cinco minutos noroeste ( 87° 45' NW); cento e sete metros
(107 m), cinqüenta e sete graus e cinco minutos sudoeste (57° 5' SW);
cento e trinta e quatro metros (134m), oitenta e nove graus e trinta e quatro
minutos noroeste (89° 34' NW) .
Art. 2.0 Esta .8.Utorização 6 outorgada nos têrmos estabe!Gcidos no Código de MinélS.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divi~ão de Fomento ela Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
pe~quisar

+

Rio de Janeiro, ·6 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.
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DECRETO N. 0 17.315 -

DE

EXECUTIVO

6

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza Ó cidadão brasileiro ]os.é Moreira de Assis a pesquisar quartzo e asso~
ciados no município de Teóiilo Otoni, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), d~creta:
Art. 1.° Fica autorizado o cÍ.dadão brasileiro José Moreira de Assis a
pesquisar quartzo e associados numa área de quarenta hectares (40 ha), situada no imóvel denominado Bom Jesus, dishito de Topázio, município de
Teófilo Otonio, no Estado de Minas Geral.s é delimitada por um retângulo
tendo um vértice a quatrocentos e cinqüenta metros ( 450 m), rumo trinta
graus noroeste (30° NW) magnético, da foz do córrego do Meio afluente do
rio Mucurí e os lados que partem dêsse vértice com oitocentos metros (800 m)
rumo quarenta graus sudoeste
( 40° SW) magnético, quinhentos metros
(500 m), rumo cinqüenta graus noroeste (50°. NW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será urila via autêntica dêste Decreto e pagará a taxa de· quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da JProdução Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECI~ETO

N. 0 17.316

~

DE 6 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Nelson C.e Aquino a pesquisar quartzito, feldspato
e associados no município de São Sebastião no Estado de São Paulo.
Nõ.o foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.317 -

DE 6 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão braSileiro Cyro Ribeiro Pereira a pesquisar minério de
zircônio e associados no município de Parreiras, no Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas)., decreta:
'
Art.
pesquisar
(31 ha),
Gerais e

1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Cyro Ribeiro Pereira a
minério de iircônio e associados numa área de trinta e um hectares
situada no distrite .e município de Parreiras no Estado de Minas
delimitàda por um triângulo mistilÍneo que tem um vértice na con~
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fluência dos córregos Volta Grande e· Bebedor· e cujos lados são: o primeiro
_ reta de setecentos e cinqüenta metros (750 m), partindo do vértice considerado com rumo vinte graus noroeste (20° NW) magnético; b segundo 0 eixo do córrego Volta Grande numa extensão de seiscentos e cinqüenta
metros (650 m) contados a partir do mesmo córrego; o terceiro - o trecho
da estrada s'Iltiga que vai para Parreiras, compreendido entre as extremidades
do primeiro e do segundo lado.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e dez cruzeiros (Cr$ 310,00)
e será transcrito· no livro próprio da DiviSão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N.0 17.318- DE 7 DE DEZEMBRO DE 1944

Supâme cElrgo extinto

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 74,
letra a, da Constituição, e nos têrmos do .art. 1.0 , alínea n. do Decreto-lei número 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta :
Art. 1.° Fica suprimido 1 cargo de Ajudante de Tesoureiro, padrão 12
da Alfândega de Santos, do Qundro Suplementar do Ministério da Fazenda,
vago em virtude da e:wneração · de Irba Rios, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo
Ministério.
Art. 2.0

Revognm-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 7 de dezembro· de 1944, 123.0 da Independência e

56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.319 -

DE ·7 DE' DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro lrênio de Oliveira a comprar. pedras preciosas.
Não foi publicado :dnda no Di6riÓ Oficia! por falta de pagamento.
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DECRETO N. 0 17.320

DE

EXECUTIVO

12

DE DEZEMBRO DE 1944

Revoga o Decreto n.0 16.641, de 22 de setembro de 1944, na parte em que
concedeu subvenção à Associação Espírita Jesus Consolador

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da· Constituição, decreta:
"
Art. 1.0 Fica revOgado o Decreto n. 0 16.641, de 22 de setembro de
1944, na parte em que concedeu a. wbvenção ordinária de Cr$ 5. 000,00
(cinco mil cruzeiros) à Associação Espírita Jesus Consolador (n. 0 655, São
Paulo).

Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1944, 123.0 da Independênci~ e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustevo Gapane;na.

DECRETO N. 0 17.321 -

DE

12

DE DEZEMBRO DE

1944

Concede :reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao C'!1tso [Jina·
sial do Ginásio Municipal Pombense, com sede em Pomba, r..o Estado
de Minas Gerais.
Não foi puhlico.do aindu no Diário Oficiai por blta de pago.mento.

DECRETO N. 0 17.322-

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1944

Suprime cargo -extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art· 1.0 , alínea f!• do Decretolei n, 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1} cargo de Au,.iliar da Portaria do extinto
Sens.•do Federal, padrão H, do Quadro do Congresso Nacional I Senf.!do Federal, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em vir·
tude da aposents.•doria de Antônio Soares de Melo, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente
do mesmo Ministério.
Art. 2.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123,0

da Independência e

5 ó.C' da República ,
GETULIO

VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N. 0 17.323 -

DE

EXECUTIYO

13 DE DEZEMBRO DE 1944

Suprime ca.rgo extinto
O Presidente d~ Repúb!ic~, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do mt. 1.0 , alínea n, do Decretolei n. 0 3 .195; de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1) cargo de Auxiliar da Portaria da Câmara dos Deput2dcs, pndrão H, do Quadro do Congresso Nacional II Câmara elos Deputados, do Ministério da Justiç~· e Negócios Interiores, vb.go
em virtude do fa1eci!n.ento de Francisco Rocha, devendo a dotação Correspondente ser l9vada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Perm~mente do
mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições ·em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0
56." da República.
GETULIO

da Independência e

VARGAS.

Alexandre Marcondes Filb.o.

DECRETO N· 0 17.324- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. LO, alínea n, do Decretolei n. 0 3.195, de 14 de abril de 1941, dec'ret1:1:
Art. 1P Fica suprimido um ( 1) cargo da classe F da caiTeira de Contí.m:.o, do Quadro do Congresso Nacional - II Cânwra dos Deputados, do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude do falecimento
d@. Lub Gonzaga de Ml.<'cedo, devendo a dotação correspondente se:; lev<:~da
a crédito d3 Contr.:-Corrente do Quadro Permanente do mesmo IVIinistério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 ele dezembro de 1944, 123.0 ela Indepe::ldência e
56.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Alexandre Jl.!iarcondes Filho.

DECRETO N. 0 17.325 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1944

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição ·e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto~
lei n, 0 3. 195, de 14 de abril de 1941, decrata:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo da classe H da carreira de Arquivista, do Qu~dro do Congress·o Nacional li Câmara dos Deputados,
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do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, vago em virtude do falecimento de Saul Gigliotti, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.0 Revog~m-se as disposições em contrário.
·
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de. 1944, 123,0
56.0 da República.
GETULIO

da Independência e

VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 17.326 -

DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Anula o Decreto n. 0 14.145, de 1 de dezembro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do pecreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica anulada a autorização concedida ao cidadão brasileiro Afonso Hernandes Bittencourt para pesquisa de caulim e associados, no município
de São Roque, no Estado de São. Paulo, pelo Decreto número quatorze mil
cento e quarenta e cinco ( 14.145) de um (1) de dezembr-o de mil novecentos
e quarenta e três ( 1943) .
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Indepen,dênda e 56.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N . 0 17.327 -

DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Declara sem efeito o Decreto n. 0 14.901, de 29 de fevereiro de 1944
O Presidente da Repúblic<J., usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos" do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de jane-iro de 1940 (Código de Minas) e tendo em vista O que requer o interessado, decreta:
Art. 1.° Fica declarada s<::m efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro David VVille Lupion pelo Decreto número quatorze mil novecentos
e um (14,901), de vinte e nove (29) ,de fevereii:o de mil novecentos e qua·
renta e quatro ( 1944), para pesquisar carvão mineral na fazenda Ribeirão
Novo, no município de Venceslau Braz, no Estado do Paraná.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 'de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 5·6. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,
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DECRETO N , 0 17.328 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1944

Declara sem efeito o Decreto n. 0 14.350, de 24 de dezembro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o <.~r·
tigo 74, letra a, -da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) e tendo em vista o que requer o in~
teressado, decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorizs.'Ção conferida ao cidadão
brasileiro David Wille LupioD pelo Decreto número quatorze mil t:-ezentos e
cinqüenta (14.350), de vinte e quatro (24) de dezembro de mil novecentos
e quarenta e três ( 1943), para pesquisar carvão mineral e associados na f a~
zenda Bôa Vista, no município de Tomazina, no Estado do Paraná.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0

17.329 -

DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Declara sem efeito o Decreto n:0 14.355, de 24 de dezembro de 1943
O Presidente da 'República, usando da atribuição que lhe confere o arH
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e tendo em vista o que requer o
interessado, decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autcrização conferida ao cidadão
brasileiro Davi VVille Lupion pelo Decreto número quatorze mil trezentos
e cinqüenta e cinco ( 14.355), de vinte e quatro ( 24) de dezembro de mil
novecentos c quarenta e três ( 1943), para pesquisar carvão mineral e asso~
dados nas fazendas Boa Vista e Ribeirão Novo, no município de Tomazina,
no Estado do Paraná.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições erp ·contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17.330 -

Declara sem efeito o Dec;:eto n.

DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944
0

15.349, de 12 de abril de 1944

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos ào Decreto~ lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e tendo em vista o que requer o
interessado, decreta:
Art. 1.° Fica declarada sem efeito a autorização co~ferida. ao cidadão
brasileiro Davi Wille Lupion pelo Decreto núniero quinze mil trezentos e
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quarent2 e nove (15.349), de doze (12) de abril de mil novecentos e quarenta e quatro ( 1944), para pesquisar carvão mineral e essociados no lugar
denominado Ribeirão Novo, no município de Venceslau Braz, no Estado do
i.':laraná.
Art. 2.0 Revogam-se as di::posiçõe,s em contrário.

Rio de Janeiro, ·13 de dezembro de 194l!·, 123.0 da Independência e 56.0
Ja República.
GETULIO VARGAS.
Apolonio Sa.lles.

DECRETO N.O 17.331 -

DE

13 DE DEZEMBRO DE 1944

Declara sem efeito o Decreto n.0 15.894, de 21 de junho de 1944
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arür;o 74, letra a, da Consti.tuiç5o e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de jnneiro d€ !940 (Código de Minas) e tendo em vista o que requer o
interes~ado, decreta:

Ast. 1.° Fica dec!ar;;:cla sem efeito a autorização conferida ao cidadão
bmsileiro JVIoisés Lupion de Tróia, pelo Decreto número quinze mil oitocentos e noventa e quatro (15.894), de vinte.e um (21) de junho de mil
novecentos e quarenta e quatro ( 1944), para pesquisar salitre no lugar denomin:o:.clo Âg,ua da Pedra, no município de Venceslau Brás, no Estado do
Pf:r<'l.ná.
Art. 2.0 Revog-mn-se as disposições e::n contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944·. 123.0 da. Ind8peridência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.332 -

DE

13 DE DEZEMBRO DE 1944

Altera a redação do art. 1.0 do Decreto n.. 0 14.572, de 19 de janeiro de 1944
O Presidente da República, usat:.do da ::.<tribuiçâo que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n· 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), d('creta:
Art. 1.° Fica alterado o 2rtigo primeiro ( 1. 0 ) do Decreto número quatorze mil quinhentos e setenta e dois (14.572), de· dezenove (19) de janeiro
de mil novecentos e quarenta e quatro ( 1944), que passará a ter a seguinte
redação: "Fica autorizado o cidadão brasileiro Mzmuel de Sampaio Tôrres
Neto a pesquisar cassiterita e associados numa área de quatrocentos e setent~
e nove hectares e oitenta e quatro ares ( 4 79,84 ha), situada no lugar denominado Boa Vista, distrito de Santa Rita do Rio Abaixo, município de São
João dei Rei no Estado de Minas Gera-i-s, área essa delimitada por um pol~
gano que tem um vértice no marco quilométrico cento e dezoito (Km 118)
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da ferrovia da Rêde Mineira de Viação e cujos lados, a partir dêsse vértice,
têm os seguintes Comprimentos e rumos magnéticos: três rnil metros
(3.000 m), trinta graus noroeste (30° NW); mil metros (1.000 m), setenta
gr<:.•us sudoeste (70° SW); mil e quinhentos met~·os (1.500 m), trinta graus
sudeste (30° SE); duzentos e setenta metros (270 m), quarenta e seis graus
nordeste ( 46° NE); quatrocentos e sessenta metros ( 460 m), sessenta e
dois graus sudeste ( 62° SE); quatrocentos e noventa metros ( 490 m), trinta
e quatro graus sudoeste (34· 0 SW); cento e sessenta metros (160m), quinze
graus sudo2ste (15° SW); dois mil· e cem metros (2.100 m), trir;.ta graus
sudeste (30° SE); mil e duzentos metros (1.200), leste (E); oitocentos
metros (800 m), doze graus nordeste (12° NE); setecentos metros (700 m),
setenta graus noroeste ( 70° NW); seiscentos metros ( 600 m), dez graua
noroeste (10° NW); trezentos e sessenta metros (360 m), setenta e dois
graus sudoeste ( 72° SW) ".
Art. 2.0 A presente alteração de decreto não fica sujeita s.. pagamento
de taxa, na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.0 O titulo a que alude o Decreto número qu2torze mil quinhentos
e setenta e dois ( 14.572), de dezenove ( 19) de janeiro de mil novecentos
e qus•reTita e ·quatro (1944), terá como SGU necessário complemento uma via
autêntica dêste Decreto, que será transcrito no livro _próprio da Divisão de
Fomento da• Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam·se as disposições em contráriO.
Rio de Janeiro, 13 de dezembr-o de 1944, 123.0
56.0 da República.

da Independência e

GETULIO_ VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N .0 17.333 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1944

Renova o Decreto n.O 10.070, de 23 de julho de 1942
O Presidente éia República, usando da sotribuição que lhe ccnfere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto·lei n· 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica re~ovada a autorização concedida ao cidadão brasileiro
Elbert Pimenta, pelo Decreto número dez mil e setenta (10.070), de vinte
e três (23) de julho de mil novecentos e quarenta e dois ( 1942), :para pes~
quisar água·marinha, mica e asSociados numa área de cinqüentà hectares
(50 i;},. situz.oda no distrito de Água Boa, município de Capelinha, no Estado
de Minas Gerais e delimitada por um retângulo que tem um vértice a dois
mil metros (2 .000 m) na direÇão quarenta e um graus noroeste (41o NW)
magnético, da confluência do ribeirão Bosta Danta• e rio Surubí e os lados.
que partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magné~
ticos: mil metros,(l.OOO m), quarenta graus nordeste (40° NE); quinhentos
metros (500 m), cinqüenta graus noroeste (50° NW).
Art. 2.0 Esta
Código de MinaS.

autorização é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no
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Art. 3.0 O t!tulo dr.• autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro prÓprio ·da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J tmeiro,
56.0 da República.

13 de dezembro de 1944·, 123.0
GETULIO

da Independência e

VARGAS.

Apolcinio Salles.

DECRETO N. 0 17.334

-DE

13

1944

DE DEZEMBRO DE

Concede à Companhia lndustrial de Mineração Rio Carvão autorização para
funcionar como emprêsa de mineração.
Nüo foi pubEcado ainda :no Diúrio Oficial por falta de pngaroento.

DECRETO N.0 17.335 -DE 13

DE DEZEMBRO DE

1944

Concede à Companhia Siderúrgica Cruzeiro do Sul - Cruzul, autorização para
funcionar como cmprêsa de mineração
O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) e ouvido o Consdho de Segurança Nacional, decreta :

Art. 1.0 E' concedida à Companhia Siderúrgica Cruzeiro do Sul - Cruzul,
sociedade anônima em que- se tn:nsformou a Sociedade Cruzeiro do Sul Minérios Limitada, por escritura pública de vinte e sete (27)· de abril de mil
novecentos e quarenta e três ( 1943), lavrada a fls. 180, do livro n.0 4, do
cartório do 20.0 Tabelionato de Notas da cidade de São Paulo, com Sede na
ca:pital do Estado de São Paulo, autorização para funciori'ar como emprêsa de
mineração, de acôrdo com o que dispõe o art. 6.0 , § 1.0, do Decreto-lei n.O 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que
vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Parágrafo único. Esta autodzação é dada mediante a obrigação da concessionária alterar a escritura de constituição já referida, no sentido de ser
atribuída às jazidas de jacutinga, canga e manganê_s, incorporados ao seu patrimônio como parte integrante do capital, no máximo o valor de dezesseis milhêes,
cento e sessenta e quatro mil e dez cruzeiros (Cr$ 16 .164.010,00).
Art. 2.0

Revogam-se as dispOsições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DE

559

EXECU'l'lVO

13

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza a Sociedade Brasileira ·de Mineração Limitada a lavrar jazida de
minério de ferro, no município de Belo Vale, no Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da s-tribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos tênnos do Decreto-lei n· 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizads.· a Sociedade Brasileira de Mineração Limitada
a lavrar jazida de minério d.e ferro, em terrenos situados no lugar denominado Pintos, no distrito e município de Belo Vale, no Estado de Minas Gerais,
nums.• área de vinte e sete hectares e trinta e seis ares (27,36 ha), definida
por um polígono que tem um vértice situado à distância de quinhentos e
vinte e cinco metros (525 m), com orientação magnética vinte e sete graus
nordeste (27° NE), do canto nordeste (NE) da sede da fazenda da Grata
do Sabará e cujos l:o.•dos, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e orientações magnéticas: trezentos metros (300 m), quarenta e oito graus
nord'este (48° NE); quinhentos e doze metros (512 m), quarenta e dois graus
sudeste (42° SE); seiscentos metros (600 m), quarenta e oito graus sudoeste
( 48°. SVV); quatrocentos metros ( 400 m), quarenta• e dois graus noroeste
(42° NW); trezentos metros (300 m), quarenta e oito graus nordeste
( 48° NE); cento e doze metros ( 112. m), quarenta• e dois graus noroeste
( 42° NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições c:onstz..ntes
do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34
e suas alíneas, :;.•lém das seguintes· e: de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que fôrem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autoriz8.ção não cumprir qualquer das
obrigaçõe,s que lhe incumbem, a nutorização de lavra será declar>Jda caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4· 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões àe solo e
subsolo pam os fins da~ lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art, 5.0 O concessionário da autOrização será fiscalizado pelo DepartaNacional da Produção Mineral e gozará do.s favores discrirdns.•dos no
art. 71, do mesmo Código.
me~to

Art. 6· 0 A autorização de lavra terá por título @ste Decreto, que será
tramcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
l\.1inistério da Agricultura, apôs o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(C'$ 600,00).
Art.

7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0
56.0 da República.

da Independência e

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 17.337- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Ferreira Lopes a lavrar jazida de caulim
e associados, no municipío de Mo{j,i das Cruzes, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Benedito Ferreira Lopes
a lavrar jazida de caulim e associados em terrenos situados no lugar denomi·
nado Pereira, no município de Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo,
nove hectares e noventa e sete arPs
numa área de cento e noventa e
(199.97 ha), delimitada por um pwalelogramo que tem um vértice situado
à distância de duzentos e sessenta metros (260 'm), com orientação oitenta
e um graus trinta e minutos nordeste (81° 30' NE) do qui16metro trinta e doi<;
(km 32) da estrada de rod;agem de 1'/.l:ogi das Cruzes a Casa Grande e cujos
lados divergentes dêsse vértice tem os seguintes comprimentos e orientações:
dois mil e quinhentos metros (2.500 m), três graus trinta minutos sudoeste
(3° 30' SW) e- oitocentos metros (800 m), oitenta e cinco graus trinta mi·
nutos noroeste (85° 30' NW}. Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e
dos a-rtigos 32, 33, 34 e suas alíneas além das seguinteS e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste · Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os- tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer da~
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada cadu,~<1
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depar·
tamento Nacional da Produção l\.finerf\1 e gozará dos favores discriminadcs
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autonzacão de lavra- terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro própri; da Dívisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de quatro mil cruzeiros (Cr$ 4.000,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

561

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DEÇRETO N. 0 17.338 -

DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Ferreira Lopes a lavrar jazida de bauxita
no município de N.logí das Cruzes, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, ,usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 ( Cóçligo de_ Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Benedito Ferreira Lopes
a lavrar jazida de bauxita em terrenos situados no lugar denominado Biritiba.Assú, no muriicípio de Mogí das Cruzes, no Estado de São. Paulo, numa área
de quarenta hectares ( 40 ha), delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de quatrocentos e setenta e cinco metros (475 m), com orientação quarenta graus nordeste (40° NE) do quilômetro vinte e quatro (km 24)
d::. estrada de rodagem Mogi Biritiba- Assú e cujos lados, divergentes
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientação: oitocentos riu~
tros (800 m), quarenta e cinco graus sudoeste (45° SW); quinhentos metros
(500 m), quarenta e cinco graus noroeste (4° NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto .
Art. 2.0 O concessionário da autorizacão fica qbrigado a recolher acs
cofres públicos, na forma da lei os tributos~ que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas,
Art, 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 ·e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depa:r~
tamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art, 71 do mesmo Código.
Art, 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de oitocentos cruzei~
ros (C i$ 800,00).
Art. 7.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
DECRETO N. 0 17.339- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a emprêsa de mineração Companhia Geral de Minas S. A., a lavrar
)azida de minério de zircônio e associados, no município de Parreiras, no
Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985,
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

ar~
d~

Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa de mineração Companhia Geral de
Minas S.A. a lavrar jazida de minério de zircônio e assocíados,
terre~

em
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nos situados no lugar den;roin'ado Potreiro da Árvore Grande, no distrito e
município de Parreiras, no Estado de Minas Gerais, numa área de oito hectares cinqüenta e sete ares e noventa e cincà centiares (8.5795 ha), delimitada
por um quadrilátero que tem um vértice situado à distância de duzentos e
noventa e dois metros (292 m), com orientação magnética vinte e seis graus

trinta minutos sudeste (26° 30' SE) da confluência dos córregos do Brejo e
Consciência e cujos lados, a partir dêsse vértice tem os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: quatrocentos e cinqüenta e seis metros
(456 m), setenta e três graus nordeste (73° NE); cento e sessenta metros
(160 m), dezessete graus trinta minutos sudéste (17° 30' SE); trezentos e
setenta e um metros (371 m), cinqüenta e nove graus sudoeste (59° SW);
duzentos e sessenta e oito metros e dez centímetros (268,10 m), trinta e
oito graus dezoito minutos noroeste (38° 18.' NW). Esta autorização é ou~
torgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expres::amente mencionadas
ne:>te Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União; ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o conceszionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigcs 37 e 38 do Código de Minas,
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da laVra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento N acionai da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Décreto, que será
transcrito no livro próprio da Di visão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeirc11
( Cc$ 600,00) .
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de }8.neíro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República,
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17. 340 -

DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Sousa Neto .:; lavrar jazida de talco
e associados no município de Ponta Grossa, no Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e noS tê>mos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco de Sousa Neto
a lavrar a jazida de talco e associados, ,em terrenos situados no imóvel Passo
do Pupo, no distrito de Itaiacóca, do mur.icípio de Ponta Grossa, no Estado
do Paraná, numa área de quarenta e oito hectares ( 48 ha) definida por
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um retângulo tendo um dos vé:-tice situado à distancia de quinhentos e cinqüenta metros ( 550 m), com orientação cinco graus e trinta minutos nordeste (5° 30' NE) do entroncamento na estrada de Serradinho a Ponta
Grossa da estrada da fábrica de cal existente no imóvel e cujos lados divergentes dêsse vértice têm os seguintes comprimentos e orientações: oitocentos
metros ( 800 m), norte ( N) e seiscentos metros ( 600 m) , oeste ( W) . Esta
autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não exprêssamente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2. 0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União,. ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo par-a os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gosará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Prcdução Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de novecentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 960,00).
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17.341 -

DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José de Paiva Oliveira a lav;~r jazida de feldspato, mica e associados, no município de Botelhos, no Estado de Minas
Gemis
O :~;'residente da República, usando da _atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 19<W (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José de Paiva Oliveira
a lavrar jazida de feldspato, mica e associados, em terrenos situados no imóvel ~aboticE:bal, no distrito e município de Botelhos, no Estado de Minas
Gera1s, numa área de oito hectares (8 ha), definida por um pentágono que
tem um vértice situado à distância de cento e oitenta e dois metros ( 182 m),
com orientação magnética nove graus sudoeste (9° SW) da confluência dos
córregos Jaboticabal e Grotüo; os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: cento e quarenta e quatro
metros (144 m), oeste (W); quinhentos e vinte e seis metros (526 m)
quarenta e três graus sudoeste (43° SW); quarenta e seis metros (46
quarenta e sete graus trinta minutos sudeste ( 4 7° ·. 30' SE) ; trezentos e trinta
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e seis metros (336 m), oitenta e um graus sudeste (81° SE); quinhentos e
vinte e três metros (523 m), norte (N). Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste

Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na fornia da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art 68 do Código

de Minas.
Art. 3.0

Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 .do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo
-e sub-solo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gosará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.o A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro pró-pno da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros

(C'$ 600,00).
Art. 7.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 17.342 -

DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Oscar Eduardo Martins a pesquisar quartzo e
associados no Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74·, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Oscar Eduardo Martins a
pesquisar quartzo e associados no sítio denominado Granja Marina, situado
em Jacarepaguá, na sétima (7.0 ) zona do Distrito Federal, numa área Ge
dez hectares, noventa e três ares e trinta centiares (10,9330 ha), delimitada
por um polígono que tem um vértice a distância de trezentos e sessenta metros (360 m) no rumo um grau nordeste (1° NE) do entroncamento da
estrada do Catonho com a estrada do Cafundá e os lados, a partir dêsse vértice, tem os seguintes comprimentos e rumos: cento e cinqüenta metros
(150 m), dezessete graus e trinta minutos noroeste (17° 30' NW); s~te
centos e vinte metros ( 720 m), sessenta graus trinta minutos nordeste
(60° 30' NE); cento e quarenta e sete metros (147 m), dezenove graus e
trinta minutos sudeste (19° 30' SE); quatorze metros (14 m), vinte e sete
graus sudoeste (27° SW); trinta e um metros (31 m), cinqüenta e quatro
graus e trinta minutos sudoeste (54° 30' SW); duzentos e dois metros
(202 m), sessenta e um graus sudoeste (61° SW); cento e vinte e oito
metros e cinqüenta centímetros (128,50 m), sessenta e cinco graus sudoeste
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(65° SW); oitenta e sete metros (87 m), sessenta e dois graus e trinta
minutos sudoeste (62° 3_0' SVI!); cento e treze metros e cinqüenta centímetros ( 113,50 m), sessenta graus sudoeste ( 60° SW); cento e cinqüenta e
seis metros ( 156 m), sess~nta e um graus e trinta minutos sudoeste ..••
(61 30' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos tê:rmos estabelecidos' no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da .autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.343- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Paro/in Júnior a pesquisar caulim e associe.dos no município de Campo Lar;io, no Este.do do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têr:mos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de. janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Parolin Júnior a
pesquisar caulim e associados numa área de quarenta e seis hectares e cinqüenta ares (46,50 ha) situada no distrito de São Luís do Purunã, município
de Campo Largo, no Estado do Paraná, delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice. a duzentos e trinta e cinco metros e sessenta e três centímetros (235,63 m) no rumo magnético Setenta
cinco graus e cinqüenta e
sete minutos nordeste (75° 57' NE) da queda dágua vertical de vinte e cinco
metros (25 m) existente no arroio da Ronda, nas vertentes da serra de São
Luís do Purunã, e cujos lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e vinte metros (820 m),
trinta e quatro graus e trinta minutos nordeste (34° 30' NE); mil quatrocentos e setenta metros (1.470 m), cinqüenta e cinco graus e trinta minutos
noroeste ( 55° 30' NW); sessenta meti os ( 60 m), trinta e quatro graus e
trinta minutos sudoeste (34° 30' SW); oitocentos e oitenta e cinco metros
(885 m), trinta e seis· graus e trinta minutos sudeste (36° 30' SE); cinqüenta metros (50 m), um grau e vinte minutos noroeste (1° 20' NW); cento
e cinqüenta metros (150 m), oitenta e oito graus e quarenta minutos
nordeste (88° 40' NE); cento e vinte metros (120m), um grau e vinte minutos sudeste ( 1° 20' SE); cem metros (100 m), oitenta e oito graus e quarenta minutos- sudoeste (88° 40' SW); setenta e cinco metros (75 m), trinta
e seis graus e trinta minutos sudeste (36° 30' SE); cento e trinta e cinco,
metros (135m). sessenta e seis graus e dez minutos nordeste (66° 10' NE);
seiscentos e setenta metros ( 670 m), dois graus e cinqüenta minutos sudeste
(2° 50' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minàs. ·
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocéntos e setenta cruzeiros (Cr$
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470,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17. 344 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Elísio NWles a pesquisa; mica, esmeralda, berilo,
turmalina, água marinha, ametista, quartzo e associados no município de
Itamb"é, no Estado da Bahia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Elísio Nunes a pesquisar
mica, esmeralda, berilo, turmalina, água marinha. ametista, quartzo e associados numa área de trinta hectares (30 ha), situada na fazenda Paraiso, no local
denominado Córrego Brusco, distrito e município de ltambé. no Estado da
Bahia, e deliffiitada por um retângulo que tem um vértice a setecentos e cin.
qüenta metros (750 m), no rumo verdadeiro oitenta graus sudeste (80° SE)
da barra do córrego Água Boa, afluente do rio Gibóia, e os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: seiscentos metros (600 m), oitenta e cinco graus SU·
deste (85° SE); quinhentos metros (500 m), cinco graus nordeste (5° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
trs.nscrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa!les.

DECRETO N. 0 17.345- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944
Autoriza os cidadãos brasileiws José Furtado de Sousa, Custódio Furtado de
Sousa e Albertina Sacheto a pesquisar mica e associados no m:.micipio
de Leopoldina, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o !Utigo 74, letra a, da Constituição e nos _têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizadps os cidadãos brasileiros José Furtado de Sousa, Custódio Furtado de Sousa e Albertina Sacheto a pesquisar mica e asso~
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dados numa área de vinte e nove hectares, noventa e oito ares e cinqüenta e nove centiares (29.9859 ha), situada no local denominado Fazenda de Santa Joana,
no distrito de Argirita, município de Leopoldina, no Estado de Minas Gerais,
e delimitada por um retângulo que tem um vértice a setecentos e trinta e
três metros ( 733 m), no rumo magnético sessenta e dois graus .noroest~
(62° NW) da confluência do córrego Mocotó com o ribeirão da Prata, e os
lados que convergem no. vértice considerado e a partir dêle, com os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: trez~ntos e noventa e três metros (393 m),
vinte e oito graus sudoeste (28° SW); setecentos e sessenta e três (763 m),
sessenta e dois graus noroeste ( 62° NW) .
Art. 2.0 Esta autoriação é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de. trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independênci"a e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.346 -

DE

13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Benedito Araújo Neto e José Alves de Araújo
a pesquisar mica e associados no mur?cípio de Liberdade, no Estado de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1. 985, ~e
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Benedito Araújo
Neto e José Alves de Araújo a pesquisar mica e associados no imóvel denominado CamPo de Rosas, situado no distrito e município de Liberdade, no
Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta e sete hectares e sessenta ares
(47,60 ha), delimitada por um polígono que tem um vértice à distância de
cento e cinqüenta metros (150 m), no rumo magnético cinqüenta e três
graus e trinta minutos noroeste (53° 30' NW) do canto noroeste (NW) do
prédio sede da propriedade e os lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos é sete metros (307 m),
onze graus sudoeste (11° SW); duzentos e treze metros (213m), dois graus
e trinta minutos sudoeste (2° 30' SW); quatrocentos e setenta metros
(470 m), sessenta e um graus sudeste (61° SE); quatrocentos e dois metros
(402 m), quarenta e quatro grau:> sudeste (44° SE); setenta metros (70 m),
oitenta e oito graus e trinta minutos nordeste ( 88° 30' NE); duzentos e
trinta e cinco metros (235 m), vinte e sete graus nordeste (27° NE); duzentos e vinte metros (220 m), vinte graus e trinta minutos noroeste
(20° 30' NW); quatrocentos e oitenta e cinco metros (485 m), trinta graus
noroeste (30° NW); duzentos e oitenta e sete metros (287 m), cinqüenta
e sete graus e trinta minutos noroeste (57° 30' N\V); duzentos e quarenta
e três metros (243 m), oitenta e dois graus .e trinta minutos noroeste
(82° 30' NW) ,
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Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
·Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$
480,00) .e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Il.1inistério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogan.1-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 -de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 55.0
da República,
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.347 -

DE

13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Gofredo Teixeira da Silva Teles a pesquisar
argila e associados, no município de Araras, no Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Gofredo Teixeira da Silva
Teles a pesquisar argila e ·associados em duas diferentes áreas perfazendo ·
um total de quarenta hectares ( 40 h a), situadas no imóvel denominado
Santo Antônio, no local Córrego da Colônia, distrito e município de Araras,
no Estado de São Paulo e assim definidas: a primeira, com quinze hectares
(15 ha), é delimitada por um retângulo que tem um vértice a trezentos e
setenta e cinco metros (375. m), no rumo magnético seis graus trinta minutos· sudoeste (6° 30' SW) do quilômetro cento e noventa e oito (km 198)
da rodovia estadual Araras - Mogi Mirim, e os lados que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, bs seguintes comprimentos e rumos magné·
tieos: quinhentos metros ( 500 m), cinqüenta e quatro graus trinta minutos
sudoeste (54° 30' SW); trezentos metros (300 m), trinta e cinco graus
trinta minutos sudeste (35° 30' SE); a segunda, com vinte ~ cinco hectares
(25 ha), é delimitada por um quadrado de quinhentos metros (500 m), de
lado, que tem um vértice a mil duzentos e dez metros ( 1. 210 m), no rumo
magnético vinte e quatro graus sudoeste (24° SW), do quilômetro cento e
noventa e nove (km 199) da rodovia aludida, e os lados que convergem no
vértice considerado têm, a partir dêle, as seguintes orientações magnéticas:
trinta graus sudeste (30° SE) e sessenta graus sudoeste (60° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, parará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400.00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

R~vogam-se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 17.348 -

DE

569

EXECUTIVO

13

DE DEZEMBRO

DE 1944

Autoriza ·a cidadã brasileira Ema I-Iuauette d' Aboim Inglês a pesquisar mica
e associados no município de Abre-Campo, no Estado de lvlinas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (CódigO de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Ema Huguette d' Aboim
Inglês a pesquisar mica e associados, em terrenos situados nos lugares denominados Córrego do Café e Córrego da Mata, no distrito de Granada, município de Abre-Campo, no Estado de Minas Gerais, numa área de setenta e
nove liectare3 ( 79 ha) delimitada por um polígono que tem o ponto de
partida à distância de trezentos e oitenta metros (380 m), no rumo magnético vinte e cinco graus sudeste (25° SE) do canto sudeste (SE) do prédio
sede da fazenda de herdeiros de Norberto de Assis e os lados, a partir dêsse
ponto, os seguintes comprimentos e i'umos magnéticos: setecentos e dez metros (710 m), norte (N); oitocentos e oitenta metrO$ (880 m), oit~nta e um
graus noroeste (81° NW); novecentos e .setenta metros (970 m), sul (S);
oitocentos e setenta e cinco m8tros ( 875 m), leste (E); cento e quinze
metros (115 m), norte (N).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorizR.ção de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e noventa cruzeiros (Cr$
790,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agric"ultura,
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em cQntrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e· 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apalonio Salles.

DECRETO N. 0 17.349 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1944

Concede à sociedade ]. Jaime & Cia. e.utorização para funcionar como emprêsa
de nave,gaç.ão de cabota,gem, de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei
n. 0 2, 784, de 30 de novembro de 1940.
O Presidente da República-, atendendo ao que requereu a sociedade
J. ]aime & Cia., com sede na cidade de Acaraú, Estado do Ceará, decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade J. Jaime & Cia., autorização
para funCionar como emprêsa de na'Vegação de cabotagem, de acôrdo com o
que, prescreve o Decreto~ lei n.O 2. 784, de 20 de novembro de 1940, obrigandose a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor,
ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

e 56.0
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DECRETO N.0 17.350

EXECÜTIVO

DE 13 DE DEZEMBRO DE

1944

Concede à nsociedade de Comércio e Transportes, Limitada" autorização para
funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, de acôrdo com o que
prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro de 1940
O ·Presidente da República, atendendo ao que requereu a "Sociedade de
Comércio e Transportes, -Limitada", com sede na cidade de Manaus, Estado

do Amazonas, decreta:
Artigo único. E' concedida à Sociedade de Comércio e Transportes, Limitada, autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem,
de acôrdo com o que prescreve o Decreto-lei n. 0 2. 784, de 20 de novembro
de 1940, ficando, entretanto, a exploração dos serviços de trânsito aéreo condicionada à prévia aprovação do Ministério da AE(ronáutica, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar, sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 51).0
da República.
GETULIO VARGAS,

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.O 17.351 -

DE

13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Benoni Rodrigues de Andrade a pesquisar mica
e assoCiados no município de Astolfo Dutra, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n· 0 1.985, ·de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Benoni Rodrigues de
Andrade a pesquisar mica e associados, numa área de cinqüent~ hectares
sessenta e cinco ares e oitenta e cinco .centiares (52.6585 ha), situada no
1ugm- denominado fazenda Bela Vista, no distrito de Dona Eusébia, município de Astolfo Dutra, nO Estado de Minas Gerais, delimitada por polígono irregular que tem um vértice a cento e sessenta e dois metros e cinqüenta centímetros (162.50 m), no rumo verdadeiro cinqüenta e um graus
noroeste (51° NW), da confluência dos cónegos do Werneck e Espers.•nça; e
os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: setecentos e setenta metros (770 m), quatro graus sudeste
(4° SE); setecentos e oitenta metros (780 m), setenta e três graus trinta
minutos sudoeste (73° 30' SW); setecentos e cinqüenta e cinco meúos
075 m), qu~tro graus nordeste (4° NE); duzentos e dez metr:os (210 m),
setenta e dois graus nordeste (72° NE); quatrocentos e setenta e cinco
metros (475 m), sessenta e nove graus nordeste 69° NE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgads:o nos têrmos estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3· 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e trinta cruzeiros (Cr$ 530,00)
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e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
neral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam·se as disposições em contrário.

Mi~

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e
56. 0 da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N.O

17.352 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Martins de Almeida. a pesquisa.r quartzo,
mica e pedras coradas no município de Conselheiro Pena, do Estàdo de
Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrtnos do Decreto-lei n· 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Martins de Almeida a
pesquisar quartzo, mica e pedras coradas numa área de setenta e três hectares e vinte e dois ares (73,22 ha), situada no local denominado Córrego
Laranjeiras, distrito de São Tomé, do município de Conselheiro Pena, do
Estado de Minas Gerais, delimitada- por um polígono irregular tendo um
vértice a cento e cinqüenta metros ( 150 m) no rumo magnético dezoito graus
e trinta minutos .sudeste (18° 30' SE) do canto nordeste (NE) da sede da
fazenda da viúva• SaturninO Barroso e os lados, a partir do vértice considerado, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos 'metros
(500 m), oeste (W); mil metros (1.000 m), norte (N); quinhentos e cinco
metros (505 m), leste (E); quinhentos e noventa metros (590 m), sul (S);
seiscentos metros (600 m), setenta e seis graus sudeste (76° SE); trezemtos e noventa metros (390 m), sul (S); seiscentos metros (600 m), setenta e oito graus noroeste (78° NW).
Art. 2.0 Esta at:.tQrização é outorgad~ nos têrmqs estabelecidos no Código
de Minas.
Art. 3· 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará ~ taxa de setecentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 740,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção MinP.ral do Ministé:.-io da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.353 -

DE

13

DEZEMBRO

DE

1944

Autoriza a cidadã brasileira Badet Mattar a pesquisar cassiterita e associados,
no município de São João del-Rei, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra. a, d~ Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 'de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
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Art. 1.° Fica autorizada a, cidadã brasileira Bader Mattar a pesquis:;.<r
cassiterita e associados, numa área de trinta e oito hectares, sessenta e um
ares e cinqüenta centiares (38,6150 ha), situada no lugar denominado Sítio
da Boa Visb, distrito de Santa Rit<l do Rio Abaixo, município de São João del
Rei, no Estado de Minas Gerais, án2!a essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice à mil trezentos e vinte metros (1.320 m), no rumo
magnético oitenta e três graus noroeste (83° NW) do marco quilométrico cento
e dezoito (km 118) da ferrovia da Rêde Mineira de Viação e cujos lados, a
partir dêsse vértice, têm os ~guintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e sessenta metros (360 m), quinze graus nordeste (15° NE); quatrocentos e noventa metros (490 m), trinta e quatro grli..'lls, nordeste (34° NE);
quatrocentos e sessenta metros ( 460 m), sessenta e dois graus noroeste ( 62°
NW); trezentos e cinqüenta metros (350 m), quarenta e seis graus sudoeste
(46° SW); setecentos e setenta metros (770 m), dez graus sudeste (10° SE);
trezentos e cinqüenta metros (350 rn), oitenta e um graus nordeste (81° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outqrgada nos têrmos estabelecjdos no Cá:"
digo de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e noventa cruzeiros (Cr$ 390,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de ·Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricúltura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.-:~
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 17.354- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o Cidadão brasileiro Ciro Ribeiro Pereira a pesquisar minério de zitcônio e associados no município de Parreiras, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição ·que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. t.o Fica autori~ado o cidadão brasileiro Ciro Ribeiro Pereira a
pesquisar minério de zircônio e associados no local denominado Pouso Alegre,
no distrito e município de Parre.iras, no Estado de Minas Gerais, numa área
de quarenta e nove hectares e oitenta ares (49.80 ha), delimitada por um
polígono mistilíneo que tem um vértice na confluência do córrego do Ba1··
reiro com o córrego Retiro de José Emboaba, afluente do ribeirão Pouso Ale·
\ gre e os lados, retilíneos, .a partir do vértice considerado, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: duzentós e cinqüenta e cinco metros
(255 m), sessenta graus noroeste (60° NW); oitocentos e cinco metros
(805 m), trinta graus sudoeste (30° SW); oitocentos e oitenta e cinco me.
tros (885 m), trinta graus sudeste (30° SE); trezentos metros (300 m), ses.
senta graus nordeste ( 60° NE); o quinto· lado é o eixo do ribeirão Pouso Alegre no trecho compreendido entre a extremidade do último lado retilíneo descrito e a confluência do citado ribeirão com o córrego do Retiro do José
Emboaba; o último lado é o eixo do córrego Retiro do José Emboaba no
trecho compreendido entre sua barra e o vértice de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
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Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa que será uma via aut&ntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
I
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de J aneirb, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.355 -

DE

13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Christovão Neumann a pesquisar conchas
calcáreas no Distrito Federal
O Presidente da República, usarido da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Christovão Neumann a
pesquisar conchas calcáreas numa área de setenta e oito hectares, cinqüenta
e três ares e quatro centiares (78.5304 ha), situada no lugar_ denominado
Rio da Maré, em Guaratiba, no Distrito Federal, área essa delimitada por um
paralelogramo que tem um vértice na interseção do, eixo do caminho do pôrto
do rio da Maré com o eixo dêsse rio e cujos lados, divergentes desse vértice,
têm os comprimentos e rumos magnéticos seguintes: mil metros ( 1. 000 m),
um grau sudeste (1° SE); oitocentos metros (800 m), oitenta graus noroeste
(80" NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e noventa cruzeiros (Cr$
790,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro,' 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
. GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.356 -

DE 13 DE

DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Anastácio Ribeiro Madeira Campos a pesquisar
calcita e associados no municípi? de Berlen[Jas, no Estado do Piaui
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Anastácio Ribeiro Madeira
Campos a pesquisar calcita e associados numa área de setenta e quatro hecta~
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res, dezoito ares e vinte e cinco centiares (74.1825 ha), situada no lugar denominado Saco da Ema, distrito e município de Berlengas,. no Estado do
Piauí, área essa delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a quinhentos e ·dez metros (510 ro) no rumo n'lagnético trinta e dois graus e cinqüenta minutos nordeste (32° 50' NE) do cruzamento do riacho do Saco
com a estrada Papagaio - Valença e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm
os seguintes comprimentos' e rumos magnéticos: trezentos e quarenta metros
(340 m), cinqüenta e ciilco graus e trinta minutos nordeste (55° 30' NE):
mil quinhentos e setenta e cinco metros (1.575 m), dezenove graus e vinte
minutos sudeste ( 19° 20' SE); seiscentos e oitenta metros ( 680 m), oitenta
e um graus sudoeste (81° SVV); mil quatrocentos e dezesseis metros (1.416m),
cinco graus noroeste (5° NVl) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cá.
digo de Minas.
Art. 3,0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
750,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0 17.357 -

DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autozoiza o cide.dão brasileiro Tibúrcio da Fonseca Silva a pesquisar quartzo
no município de Divinópolis, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, use.ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto· lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão b;adleiro Tibúrcio da Fonseca
Silva a pesquisar quartzo numa área de vinte e dois hectares, quarenta e
seis ares e oitenta centiares (22,4680 ha), situada no imóvel denominado
Costas, distrito de Ermida, município de Divinópolis, no Estado de Minas
Gerais e delimitada por um ret&ngulo tendo um vértice a quatrocentos metros (400 m), rumo vinte graus nordeste (20° NE) da confluência dos córregos Grande e Grota Fria e os lados que partem dêsse vértice- com seiscentos e oitenta e cinco metros ( 685 m) e rumo quarenta e seis graus no~
roeste (46° NVV), trezentos e vinte e oito metros (323 m) e rumo quarenta
e quatro graus nordeste ( 44° NE) .
Art. 2.0 Esta e.utorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cá~
digo de MinaS.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que se:-á uma via àutêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.u
da República .
GETULIO V ARGA:S.

Apolonio Sa.lies.
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DECRETO N.O 17.358

~ DE

13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ciro Ribeiro Pereira a pesquisar minério de
zircônio e associados no município de Parreiras, no Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, d&
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ciro Ribeiro Pereira a
pesquisar minério de zircônio e associados no lugar denominado Mato Queimado, no distrito e município de P2rreiras, no Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta e sete hectares e cinqüenta ares (37,50 ha), delimitada
por um polígono mistilíneo que tem um vértice na confluência do córrego da
Divisa no ribeirão das Cc.•mpinas e cujos lados, a partir dêsse vértice, são
assim definidos: novecentos e cinqüenta metros (950 m) para montante e
pela margem esquerda do córrego da Divisa; quinhentos e noventa metros
(590 m) no rumo quarenta e cinco graus sudeste (45° SE) atingindo as
cabeceiras do córrego do Coqueiro; a margem dêsse córrego, para jusante,
até sua foz, na margem esquerda do ribeirão das Campinas; por essa mesma
margem para montante do ribeirão das Campinas, até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e oitenta cruzeiros (Cr$
380,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revcgam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independêricia e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N. 0 17.359 -

DE ~3 DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ciro Ribeiro Pereira a pesquisar minério de
zircônio e associados no muniCÍpio de Parreiras, no Estado de Minas
Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que' lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código ~e Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão b~asileiro Ciro Ribeiro Pereira a
pesquisar minério de zircônio e associados numa área de sessenta hectares
(60 ha), situada nos lugares denominados Bom Retiro e Potreiro das Amoras,
distrito e município de Parreiras, no Est2do de Minas Gerais, delimitada por
um polígono mistilíneo que tem um vértice na confluência do córrego do
Valo com o ribeirão Potreiro das Amoras e cujos lados, a partir dêsse vértice,
são assim definidos: o trecho do ribeirão Potreiro das Amoras, a montante
do ponto de partira até a cêrca da divisa entre Cassia:no Barbosa e José
Borges; dêsse ponto segue com os seguintes comprimentos_ e rumos magnéticos: quatrocentos e cinqüenta metros (450 m), cinqüenta graus sudeste
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(50° SE); cento e cinco metros (105 m), quarenta e um graus sudeste
(41° SE); duzentos e setenta metros (270 m), quamnta e cinco graus nordeste (45° NE); cento e quarenta e cinco metros (145m), vinte e sete graus
nordeste (27° NE); cento· e noventa metros (190 m), dezoito graus nordeste
(18° NE) até o ribeirão Potreiro das Amoras e por êste a jusante até o
valo de divisa de Cassiano Barbosa e José Luís, daí seguindo com os seguin-

tes comprimentos e. rumos magnéticos: duzentos e seter:.ta e cinco metros
(275 m), dois graus e trinta minutos nordeste (2° 30' NE); quatrocentos
metros (400 m), setenta graus noroeste (70° NW-); duzentos e cinco metros
(205 m), sessenta graus sudoeste (60° SW) até o córrego do Valo, descendo

por êste até o ponto de partida.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aUtêntica dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da ProduÇão Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO V AR.GAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O

17.360~DE

13

DE DEZEMBRO DE

1944

Aqtoriza o cidadão brasileiro Antônio Parolin Júnior a pesquisar caulim e
dados no município de Campo Largo, do Estado do Paraná

asso~

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Parolin Júnior a
pesquisar caulim e associados numa área de duzentos e noventa e oito hectares,
quarenta e nove ares e vinte e éinco centiares (298,4925 ha), situada no
distrito de São Luís do Purunã, município de Campo Largo, do Estado do
Paraná, área essa delimitada por um polígono irregular que tem um vértice no
nível-superior da queda d'água vertical, com vinte e cinco metrcs (25 m)
de altura formada pelo arroio da Ronda que se precipita pelo paredão da serra
de São Luís do Purunã e cujos lados, a partir dêste vértice; têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: duzentos metros (200 m), dez graus e
vinte minutos nordeste ( 10°20' NE); cento e vinte metros ( 120 m), vinte
e três graus e cinqüenta minutos noroeste (23°50' NW); quinhentos metros
(500· m), sessenta e três graus sudoeste (63° SW); trezentos metros (300m),
sessenta graus noroeste ( 60° NW); duzentos e cinqüenta metros (250 m),
trinta e um graus e trinta minutos sudoeste (31°30' SW); mil trezent~s e
cinqüenta metros ( 1. 350 m), trinta e seis graus e trinta minutos noroeste
(36°30' NW); mil seiscentos e sessenta metros (1.660 m), cinqüenta e cinco
graus e trinta minutos sudoeste (55°30' SW); dois mil e duzentos metros
(2 .200m), cinqüenta e cinco graus e trinta minutos sudeste (55o30' SE); mil
e noventa e cinco metros ( 1. 095 m), cinqüenta e cinco graus e trinta minu::os
nordeste (55°30' NE); cento e vinte metros (120 m), ·trinta graus e vinte
minutos noroeste (30°20' NW); setenta metros (70 m), cinqüenta graus e
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quarenta minutos nordeste (50°40' NE); cento e vinte metros (120 m),
trinta graus e vinte minutos sudeste ( 30°20' SE); cento e trinta metros
( 130 m), cinqüenta e cinco graus e trinta minutos nordeste ( 55°30' NE):
trezentos e setenta metros (370 m), vinte e cinco graus e trinta minutos
nordeste ( 25°30' NE) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil novecentos e noventa cruzeiro:~
(Cr$ 2. 990,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio ·de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolo mo Sailes.

DECRETO N. 0 17.361-DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Henrique de Faria B pesquisar mica
e assOciados, no município de Piranga, no Estado de Minas Gerai.s
O Presidente da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Henrique de Faria
a pesquisar mica e associados, no Sítio-Corumbé, distrito de Piraguara, no
município de Piranga, no Estado de Minas Gerais, numa área de treze hectar~<o
( 13 ha), delimitada por um polígono que tem um vértice à distância de
duzentos e trinta e oito metros ( 238 m), no rumo magnético quarenta e sete
graus sudeste ( 4 7° SE) a contar do E!Steio- norte ( N) da porteira existente
no entroncamento da estrada de rodagem Braz Pires-Piraguara, com a quP
vai para Calanibau; os . lados. a partir dêsse vértice. têm os seguintes com·
primentos e rumos magnéticos: trezentos e noventa metros ( 390 m), sessenta
e um graus nordeste (61° NE); trezentos e oitenta e sete metros (387 m),
vinte e quatro graus sudeste ( 24° SE); cen.to e setenta e um metros ( 171 m L
setenta graus trinta minutos sudoeste ( 70°30' SW); duzentos e cinqüz ...t.a
e oito metros ( 258 m), oitenta e nove graus trinta minutos noroeste
(89°30' NW); duzentos e vinte e nove ·metros (229 m), dezoito graus trinta
minutos noroeste ( 18°30' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Códl.gl de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzetros ( CrS 300.00) e será trans·
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis-tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência 56.0
da República.
·GETULIO VARGAS.

Apoloruo Sailes
Cal. de

Le~s
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DECRETO N. 0 17.362- DE 13

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro 'Tertuliano Ferre1ra Martins, a pesquisar quartzo
e pedras coradas, no município de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República. usando da atribuição que. lhe confere· o
art. 74. letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 2:l
de janeirp de 1940 <C6dtgo de.Mina&) decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Tertuliano Ferreira Martins
a pesquisar quartzo e pedras coraçl.as no lugar denominado Jaboti. distrito de
Pavão, município de Teófilo Otoni. no Estsdo de Minas Gerais. numa áre'l
de quarenta e oito hectares ( 48 h a). delimitada por um retângulo que tem
um vértice na confluência dos córregos Quarta-Feir-a e do Jaboti; os lados que
pl'l.rtem dêsse vértice tGm os seguintes comprimentos e rumos magnético~;:
seiscentos· metros ( 600 m). norte ( N): oitocentos metros ( 800 m). leste (E) .
Art. 2. 0
Esta autcrização é outorgada nos têrmos estabelecidos n~
CoC:1gc de Mina~
0
Art. 3.
O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste de-creto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros CCrS 480.00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123. 0 da Indeprmdêncía e 56. 0
da Repóblica.
GETULIO VARGAS.

Apolomo Sa!le3.

DECRETO N. 0 17.363- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

4utoriza o cidadão brasileim Avelino Camargos a pesquisar argila e associados
no município de Betim, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da RepúbJica, usando da atribuição -que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de j~neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasil€iro Avelino Cama-rgos a pes·
quisar argila e associados em terrenos da Fazenda Olaria, situados no distrito
de· Contagem, município de Betim, do Estado de Minas Gerais. numa áP~t1
de cinqüenta e oito hectares e cinqüenta ares ( 58,50 h a), delimitada por UfTI
polígono mistilíneo tendo' um dos vértices à distância de mil e sessenta metros
'(1.060 m), rumo quarenta e sete graus e trinta minutos sudeste t47°30' SE)
magnético da confluência do córrego Água Limpa com o ribeirão do ArrudCJ~
e os lados, a partir dêsse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos metros (200 m), trinta e sete graus e trinta minutos nordeste
( 37°30' NE): mil e setenta e cinco metros ( 1. 075 m), quarenta e quatro
graus e vinte minutos noroeste ( 44°20' NW); mil cento e setenta e cinco
metros ( 1. 175 m), setenta e seis graus e vinte e cinco minutos sudoeste
( 76°25' SVV); oitocentos e vinte metros ( 820 m), quarenta e cinco graus
sudoeste ( 45° SW); duzentos metros ( 200 m), vinte e dois gFaus e vinte
e cinco minutos sudeste (- 22°25' SE) até o ribeirão Arrudas, seguindo~se por
êste a montante até o ponto de partida.
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é
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nos

têrmos

estabelecidos

no

Cód~gc

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autênticl'l
dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e noventa cruzeiros {Cr$ 590,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fome-nto da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.364- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Durval Barbosa de Menezes a pesquisar calcárea
no município de Ponta Grossa, no Estado do Paraná
O Presidente da República, usando ·da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Durval Barbosa de Menezes
a pesquisar calcáreo numa área de cem hectares ( 100 ha) situada' no lug8.r
denominado Itaiacoca, distrito de Itaiacoca, município de Ponta Grossa, no
Estado do Paraná, área essa delimitada por um quadrado de mil metros
( 1. 000 m) de lado que tem um vértice a oitocentos e trinta metros ( 830 ru)
no rumo magnético cinqüenta e um gra:us e cinco minutos sudeste (51°05' SE)
da confluência do córrego Fundão no arroio Três Barras e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os rumos magnéticos de ·vinte e oito graus e qua~
renta e cinco minutos sudeste (28°45' SE), e sessenta e um graus e quiru:e
minutos sudoeste ( 61°15' SW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorgada

nos

têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a t8.xa de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) e será tra QS·
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mints·
tério da Agricultura,
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência Só.O
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles
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DECRETO N.0 17,365- DE 13

1944

DE DEZEMBRO DE

4utoriza o cidadão brasileiro Alvi.sto Skeff a pesquisar ambligonita e associados
, no município de Solonópolis do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 ( Códtgo de Minas)·, decreta :
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Alvisto Skeff a pesquisar
ambligonita e associados numa área. de oitenta ·hectares ( 80 ha). situada na
fazenda Alívio, distrito de Cangati do município de Solonópolis do Estado
do Ceará. e deli117itada por um retângulo tendo um vértice a trezentos metros

(300m), rumo quarenta graus sudeste (40° SE) magnético da foz do córrego
Capoeira do Sabino, afluente do riacho Cangati e os lados que partem dêsse
vértice com mil metros (1.000 m), e rumo oitenta e cinco graus sudeste
(85° SE) magnético, oitocentos metros (800 m), e cinco graus nordeste
( 5°• NE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é
Código de Minas.

outorgada nos

têrmos

estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de _pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de oitocentos cruzeiros (Cr. 800,00) e será transcrito no livro próptio da Divi'são de Fomento da Produção Mineral da Minis~
tério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0

17.366-DE

13

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antero Costa Ribeiro a pesquisar mica no mu-·
nicípio de Bicas, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da ·atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrrnos do Decreto-lei n.0 1.985, de 29
de janeiro de 1940' (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Antero Costa Ribeiro a
pesquisar mica numa área de .três hectares e oitenta e dois ares (3,82 ha),
situada na fazenda da Fortaleza, distrito e município de Bicas, no Estado de
Minas Gerais e delimitada por -um quadrilátero qUe tf'm um vértice na confluência dos córregos Lavoura e Caixa d' Agua e cujos lados, a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos: cento e cinqüenta metros
(150m), quarenta e dois graus sudeste (42° SE); duzentos metros (200 m),
quarenta e oito graus nordeste ( 48° NE); duzentos e vinte e quatro metros
(224 m), quarenta e cinco gfaus trinta minutos noroeste (45°30' NW}, duzentos metros (200m), vinte e seis graus quinze minutos sudoeste (26°15' SW).
Art, 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas,
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Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a. taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mintstério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolotúo Salles.

DECRETO N.0 17.367-DE 13

DE

DEZEMBRO

DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto' Winhaski a pesquisar caulim, argila e
associados no município de Cerro Azul, no Estado do Paraná
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985; de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Augusto Winhaski a pesquisar caulim, argila e associados numa área de vinte e nove hectares, sessenta ares e setenta e cinco centiares (29.6075 ha),• situada no lugar denominado Palmeira, distrito de Votuverava, mUnicípio de Cerro Azul, no Estado
do Paraná, delimitada por uma linha poligonal cujos lados, a partir da foz
do córrego Nascente do Fiorese, afluente do ribeirão Anicetro, têm os seguintes comprimentos e rumcs magnéticos: cem metros ( 100 m) f' sul (S),
duzentos e trinta e oito metros (238 m) e vinte e nove graus e ·trinta
minutos sudeste (29°30' SE), quinhentos e oitenta e cinco metros (585 m)
e quarenta e três graus sudeste ( 43° SE), quatrocentos e vinte e oito metros
(428 m) e setenta e oito graus e trinta minutos nordeste (78°30' NE), quinhentos e oitenta e cinco metros (585 m) e quarenta e três graus noroeste (43°
NW), duzentos e sessenta e nove metros (269 m) e vinte e nove graus e trinta
minutos no!"oeste (29°30' NW); trezentos metros (300 m) e setenta e
oito graus e trinta minutos sudoeste ( 78°30' SW), cento e vinte metros
(1,20 m) e sessenta e seis graus e trinta minutos noroeste (66°30' NW).
Art. 2.0 Esta autorização é
Código de Minas .

outorgada nos

têrmos

estabelecidos no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzetros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência 5ti.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles
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DECRETO N. 0 17.368-DE 13

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto Rodrigues de Almeida a pesquisar talco
e associados no município de Conceiçiio do ,Mato Dentro, no Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da :República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janl."iro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art, 1.° Fica autorizado o cidadão bmsileiro Augusto Rodrigues de
Almeida a pesquisar talco e associad.os em terras dn fazenda do Brumado, distrito de Morro do Pils.r, município de Conceição do Mato Dentro, no Estado
de Minas Gerais, numa área de quatorze hectares, sessenta e um ares e quin~e
centiares ( 14.6115 ha), delimitada por 11tn polígono que tem um vértice à
distância de cento e cinqüenta metros (150m), no rumo magnético doze graus
e cinqüenta minutos noroeste ( 12°50' NW) do canto noroeste (NW) da
casa de Francisco Gonçalves dos Santos e os lados, a pmtir dêsse vértice,
com os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos metros (200 m),
quarenta e um graus e cinqüenta minutos noroeste (41°50' NW); trezentos
e trinta e dois metros (332 m), quarenta e sete graus e dez minutos sudoeste
( 4 7°10' SW); cento e cinqüenta metros ( 150 m), quarenta e dois graus e
quarenta minutos noroeste ( 42°40' N\V); duzer:.tos e cinqüent<~ metros (250 m),
quarenta e sete graus sudoeste (47° SW); trezentos e onze metros (311 m),
qur:>rent~ e um graus e cinqüent<~ minutos sudeste ( 41°50' SE); duzentos
e um metros ( 201 m), quarenta e sete gr<~us e cinqüenta minutos nordeste
(47°50' NE); quarenta metros (40 m), qua:renta e dois graus e cinqüenta
minutos sudeste ( 42°50' SE); trezentos e setenta e nove metros ( 379 m).
quarenta e sete graus e trinta minutos nordeste (47°30' NE),
Art. 2.0 Esta 8.utorização é outorgs:da nos têrmos estabelecidos no
Cécligo de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquiso::, que se:.·á uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxn de trezentos cruzeiros ( CrS 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.

Apoiamo Snlles.

DECRETO N. 0 17.369- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Ema Huguette d' Aboim Inglês a pesquisar mica
e associados nó município de São João do Nlatipó, no Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere. o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Ema Huguette d' Aboim
Inglês a pesquisar mica e 'associados numa área de sessenta e sete hectares
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(67 ha), situada no lugar dnominado Córrego do Batatal, distrito e município
de São João do Matipó, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por
um pentágono irregular que tem um vértice a vinte e quatro metros (24 m),
no rumo magnético quarenta e cinco graus noroeste ( 45° NW) do extreti}o
nordeste (NE) da sede da fazenda de Alfredo ME-ndes Bastos e cujos ladvs,
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos;
oitocentos e trinta e oito metros { 838 m), oitenta e quatro graus e trinta
minutos sudeste (84°30' SE); setecentos e cinqüenta e oito metros (758 m),
vinte
ql!atro graus e trinta minutos noroeste ( 24°30' NW); mil cento e
cinqüenta metros ( 1. 150 m), setenta e cinco graus sudoeste (75° SW); quinhentos e cinqüenta metros ( 550 m), quinze graus e trinta minutos sudeste
(15°30' SE); quinhentos e treze metros, (513 m), sessenta e três graus nordeste (63° NE),
Art. 2.0 Esta autorização é outorga:da nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa:, que será uma via autêntica
dêste decreto, paga:rá a taxa de seiscentos e setenta cruzeiros (Cr$ 670,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minen::.l do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as· disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salies.

DECRETO N. 0 17.370-DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Alvisto Skeff a pesquisar berilo e associad<Js no
município de Quixadá, do Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta :
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão bmsileiro Alvisto Ekeff a pesquisar
berilo e associados numa área de trinta hectares (30 ha), situada na Fazenda
do Saco, distrito de Banabiú, município de Qui:xadá, do Estado do Ce<lrá e
delimitada por um retângulo tendo um vértice a trezentos metros ( 300 m},
rumo vinte e oito graus nordeste (28° NE) magnético, da foz do córrego Saco
no riacho do Saco, e os lados que partem dêsse vértice com sE>iscentos metros
(600 m) e rumo vinte e oito graus sudoeste (28°· SW) magnético, quinhentos
metros ( 500 m) e rumo sessenta e dois gmus noroeste ( 62° NW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Mina~
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa:, que será uma via autêntica
dêste decreto, p-agará a taxa de trezentos cruzeiros (CrS 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minístério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio

Sall~s.
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DECRETO N. 0 17.371 -'-

DE

EXECUTIVO

13

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Henrique Alves Ribeiro a pesquisar mica e asso·
ciados no município de ltaperuna, no Estado do Rio de janeiro
O Presidente da Repúb:ica, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.°

Fica autorizado o cidadão brasileiro Henrique Alves Ribeiro

a pesquisa-r mica e assoêiados numa área de cinqüenta e nove hectares e seis
ares (59. 06 ha), situada na fazenda Nova Aurora, distrito de Porciúncula, no
município de Itaperurla, no Estado do Rio de Janeiro, e delimitada por üm

hexágono que tem um vértice a noventa e dois metros (92 m), rumo dezesseis
graus e quarenta e cinco minutos noroest~ ( 16°45' NW) magnético da extremidade norte (N) da fachada leste (E) da casa de residência de Natalino,
Mazott e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quatrocentos metros (400 m) e sessenta e três grau-s' e
trinta minutos sudeste ( 63°30' SE); quinhentos metros (500 m) e vinte
e dois graus e dez minutos nordeste (22°10' NE); duzentos e cinqüenta
metros (250 m) e trinta minutos noroeste (30' NW), seiscentos metros'
(600 m) e sessenta graus e dez minutOs noroeste (60~10' NW), quinhentos e
trinta e dois metros (532 m) e sessenta e nove graus sudoeste (69° SW),
oitocentos metros (800 m) e trinta e cinco graus e quarenta e cinco minutos
sudeste. (35°45' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos t@rmos estabelecidos no
Código de Mir.&t:
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposiçÕes em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SalTes.

DECRETO N.0 17.372-DE 13 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Oliver Tognato a pesquisar argila, quartzo e
associados, no município e Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando õa aÍribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Oliver Tognato a pesquisar
argila, quartzo e associados, numa área de vinte e cinco hectares (25 ha),
situada na fazenda Anastácio, zona Perus, município e Estado de São Paulo,
delimitada por um quadrado de quinhentos metros (500 m), de lado que tem
um vértice a duzentos e cinco metro~ (205 m), rumo quarenta e oito graus
trinta minutos sudoeste (48°30' SW) magnético da con"fluência dos córregos
Frio, e Anastácio e os lados, que partem dêsse vértice, com rumos norte (N)
e oeste ( W) magnéticos,
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Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos · têrmos estab_elecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autênticn
dêste decreto, pagará a taxa·de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 dé dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.373 -

DE

13 DE DEZEMBRO DE 1944

A.utorizn o cidadão brasileiro ]uracy Pinheiro Lima a pesquisar mica e associados no município de Carangola, no Estado de Minas Gerais.
Não foi pubHcado ainda no Diti:rio Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.374 -

DE

14 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Rodrigues a comprç.r pedras preciosas.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.O 466, de 4 de
junho de 1938, decreta :
Artigo 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Rodrigues, residente em Balisa, no Estado de Mato Grosso, · a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta
autorização uma: via autêntica do presente decreto.
Art. 2.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrá':rio.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1944; 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.375 -

DE

14 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Germano Guimarães Teixeira a comprar pedras
preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Germano Guimarães
Teixeira, residente nesta Capital, a comprar pedras . preciosas nos têrmos do
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Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 :Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa,

DECRETO N. 0 17.376 -

DE

15

1944

DE DEZEMBRO DE

Declara de utilidade pública., para fins de desapropriação, um imóvel na cidade
Salvador, Estado da Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74 da Constituição e de acôrdo com o art, 6.0 combinado com o al"tigo 5.0 , letras a e b do Decreto-lei n.O 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:

Art. 1.0 É declarado de utilidade pública, para efeitos de desapropriação, o imóvel de propriedade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, situado à praça Conselheiro Almeida Couto, Distrito de Nazaré, _cid;>de do
Salvador, Estado da Bahia, com todos os móveis, utensilios; material cirúrgico e rouparia.
Art. 2.0 ::G:sse imóvel destina-se à instalação do Hospital do Comando
Naval do Leste.

Art. 3.0 A despesa resultante, na importância de um milhão e quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 1. 500.000,00), deverá correr à conta do Fundo
Naval.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Henrique A. Guilhem.

DECRETO N.0 17.377 -DE 16

DE DEZEMBRO DE

1944

Concede aumento geral de salários na Comissão de Marinha Mercante, organiza
as respectivas Tabelas Nwnéricas de pessoal e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
e.rt. 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.0 Os salários dos atuais empregados da Comissão de Marinha
Mercante (C, M. M.) ficam majorados segundo o critério estabelecido pelo
Decreto-lei n.O 5. 976, de 10 de novembro de 1943, tomados por base os salários
percebidos em novembro- de 1943.
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Êste aumento não se estende :

a) aos empregados admitidos, após 30 de novembro de 1943, para funções
cujos s2lários tenham sido majorados segundo o critério estabelecido no citado
decretu-l8i;
b) aos 2:tuais ocupantes ds.s funções, em comissão, de Secretário-Geral e de
Consultor Jurídico, ficando homolog<:.dos os aumentos a êles já concedidos pela

C.M.M.
Art. '2.0 Estende-se ao pessoal da C.M.M. o regime de salário-família
que vigcrm para os servidores civís da União.
Art. 3.0 Os atuais cargos e funções da C. M. M. passam a constituir as
Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar anexas a êste decreto e que dêle
são parte integrante.
§ 1.0
Dentro de trinta dias a partir da publicação dêste decreto a
C. M. M. publicará, no Diário Oficial, a relação nominal dos ocupantes das
funções constantes dessas Tabelas, obedecendo à nova nomenclatura adotada.
§ 2.0 Deverá haver, em relação a cada empregado, equivalência entre o
salário majorado nos tê r mos do art. 1.0 e o salário da função que passar a
ocupar nas Tabelas, consideradas as promoções realizadas no 1.0 semestre
de 1944.
§ 3.0 Os empregados a que se refere o parágrafo único do a-rt .1.0, ocuparão, nas Tabelas, funções de salário equivalente ao que estiverem percebendo
na data do presente decreto.
§ 4.0 Dentro de trinta dias, a contar da publicação da relação nOminal
a que se refere o !;\ 1. 0 , poderão ser apresentadas rec,lamações quanto ao enquadramento, cabendo ao presidente da C. M. M. julg<rr essas reclamações.

Art. 4. 0
compreende :
I

II
III

A Tabela Numérica Ordinária, a que se refere o artigo anterior,

funções isoladas de provimento em comissão;
funçõe's gratificadas; e
séries funcionais, tôdas de caráter permanente.

§ 1. 0 As referências de salário das funções que integram essa Tabela têm
os· valores constantes da escala-padrão de s.nlários que acompanha o presente
decreto.
:3 2. 0 O número de funções preenchidas em cada séde funcional dess3
Tabela não poderá ser superior ao total previsto como situação definitiva, para
a mesma série funcional .

Art. 5.0 A Tabela Numérica Suplementar compreende funções isoladas
de provimento em comissão, as quais tendem a desaparecer.
Art. 6. 0 As funções constantes da Tabéla Numérica Suplementar e as
excedentes da Tabela Numérica Ordinária serão suprimidas à medida que
V::J.garem, não podendo ser novamente preenchidas, ainda que em caráter
provi só rio.
Art. 7.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, exceto
quanto ao disposto nos arts. 1.0 e 2.0 , que vigorará a partir de 1 de janeil·o
de 1944.
Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

COMISSAO DE MARINHA MERCANTE
TABELA NUMÉRICA ORDINÁrHA DO_ PESSOAL

a) -

Funções em comissão

SITUAÇÃO ATUAL

N. 0 de
funções

I

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Função

1
3

N. 0 de
funções

c,s

I
I

Salário
mensal

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

5.000,00
5.000,00

Presidente
Membro . . "

I

I

Salário
Funçã~

mensal

c,s

I
I

1
3

I Presidente . .......
Membro ..........

-

-

-

1

Secretário Geral

-

-

-

1

Consultor Jurídico.

13
1

lO
1
8

Presidente de Subcomissão .......
Presidente de Subcomissão .......

I Secretário

de Subcomissão
Secretário de Subcomissão
Tesoureiro de Subcomisão ........

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

I

2. 000,00
2.300,00
1.500,00

1. 800,00
1. 500,00

l
l

"

Vagas

5. 500,00
5. 500,00

-

4. 500,00

1

3.500,00

1

Presidente de Sub-

15

.......

2.300,00

1

Secretário de Subcomissão

1. 800,00

4

comissão

15

.......

15
I

Tesoureiro de Subcomissão • ' . • • . . I

Observações

1. 800,00

7

{
{

Esta função ssrá preenchida
quando fôr suprimida a de Secretário Geral da Tabela Supl
Esta função será preenchida
quando fôr suprimida a de Consultor Jurídico da T. S.
Esta função será preenchida
quando
fôr suprimida a
de Presidente de Subcomissão (Santos) da Tabela Suplementar.

{

li

Uma dessas funçÕe!l vagas será
preenchida quando fôr suprimida a de Te!loureíro de Subco-

SITUAÇÃO

r

funç6es
N. 0 de

I

I

Função

I
12

8

-57

SITUAÇÃO

ATUAL

mensal
Salário
Cr$

funções
N. 0 de

Delegado

-

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

.. . . .

1
4

--

I
I

mensal
Salário
Cr$

Vs.•gas

Observações

I

.

l

1.500,00

l.SOO,OO

I
I

-

25

Delegado .........

1.800,00

1

Assistente Juridico.

1.800,00

--

1.1

77

b) -

Número
de
funções

I

Função

I

1:

Delegado

I

PROPOSTA

Caixa Almoxarife (Sede)
Chefe de Seção (Sede)

......... ·....
. . . .. . . . . .. . . .

300,0C
300,0!

5

{

Uina dessas funções vagas será
preenchida quando fôr suprimida
a de Delegado (Itajai) da T.S.

1

-20

Funções gratificadas

Gratif.
mensal
Cr$

Função

5

missão (P. Alegre) da Tabela
Suplementar,

Número
de
funções

1
1
3

--

Gratif.
mensal
Cr$

Função

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

Assistente de Secretário Geral
Encarregado do Material (Sede)
Chefe de Seção (Sede)

5

I

,

650,00
350,00
350,00

>

6w

I,

Número

de

Função

funções

Salário
, mensal
. Cr$

I Exce·

Número

de

Função

R:ferên-~
salário

I
1

I
I Encarregado

de Expediente

I
•• J

..
. . . ...
I

4

1

Encarregado de Expediente

1.300,00

6

Auxiliar de Escritório

1.200,001

-

1

Auxiliar de Escritório

.. ... .I

1.100,00

12

5

Auxiliar de Escritório

.. .. . .

1. 000,00

-14

7

-

--

. . . . . .I

900,001

15

10

Auxiliar de Escritório

......

800,00

-

4

Auxiliar de Escritório

......

7oo,ool

22

9

I
I ..............................
i ..............................
I . ..................... ' .......
..............................
..............................
'
..............................

39

I Auxiliar

de Escritório

-

1

-

35
29
27

4
6

-

6

•-

25
23

11

-

5

--

-

12

21

Amanuense-auxiliar

i

Auxiliar de Escritório

Auxiliar de Escritório

!

I

23

1

3

I dentes

Amanuense

-

-

-

I
1. 700,00/

Vagas

cta de

I

funções

"'
"'
o

I

......

600,001

28

......

500,001

33

I

II

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

c1

-

14

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

19

L

-

17

-

'

I ... ·········· ............ ··-··
. .............................

i

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
I

14
12

I

-

18
I

25

I

24

2

I

I

I Auxiliar

de Escritório

..... r

600,00

5

Auxiliar de Escritório

-450,00

2

Auxiliar de Escritório

500,00

11

Auxiliar de Escritório

400,00

{ II ..............................I
{

I

38
136

47

I
5

Auxiliar de Escritório

350,001

16

11

Auxiliar de Escritório

300,001

24

3

Auxiliar de Escritório

250,001

30

2

Auxiliar de Escritório

200,00

I

I

.................. . . . . . . . . . . . . I

!

10

25

I

.......... E:~r~t~,~~

Auxiliar de

.... '

......

17

106

I

:>

I

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

.............. . . . . . . . . .
............ . . . ' ..........

'l
m

o

9

11

s

13

7

27

6

2
2

70

21

\

I

i

I
I

7

I

I

I

11

51

"o
o"
o
"
:.-L
'"
g
"'
~

'l

~

Conferente

700,00

6

......... ' ....................

17

600.00
500,001

7

.......... ' ...................
.... ' ..................

14
12

4

9

..........................I

10

6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

9

9

Verificador de Cargas

3

s·

Verificador de Cargas
Verificador de Cargas

1
3
3

Verificador de Cargas
Verificador de Cargas
Praticante de Verif de Cargas

550.00
400,00
400,00

1

Verificador de Cargas

350,00

. . . . . .I

{

13

3
4

I

1

"'"'
~

Número
Função

de
funções

Número

Salário
mensal
Cr$

1

Verificador de Cargas

300,00

4

Verificador de Cargas

250,00

Função

de
·funções

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

~

E:x:ce-

da de
salário

dentes

1

7

4
9

35

"'

Vagas

8

1-

30

"'

IReferên- I

14

"o

Contador

2

I Contador

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

'd

1

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

35

I

1

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

29

I

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

27

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

25

1.200,00

1

2
I

2

3

2

3

MenSat,eiro
2

Estafeta

2

Estafeta

4

Estafeta

8

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

300,00

6

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

8

1

250,00

8

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

7

6

200,00

16

........... ' ..................

6

12

30

~
"'

22

o

""

"'

"'X
n
"'
::i

<
o

·r

·r

"2.
"'t'

I

1

MOtorista ,,

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

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

700,00

o

•
iií"

1
1

I

Motorista

I --.-.--............-...-....--I

I

1

II

1

I! ..............................

17
12

I

1

I

1

1

Operador

<
2.
<
~
~
~

1

600,00

Auxiliar de Escritório

~

14

o

I

1

Auxiliar de Escritório

1

Auxiliar

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

500,00

1

400,00

1
2

l

Auxiliar

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

300,00

''r ..............................

12

. ............................
!
..............................
. .............................

10

'

o
o
2

9
8

1

1

5

4

w

2

1

.
:'!

=

àwdllar de Escrit6rio

......

1 '000,00

I

Operador

',,,'' ,,,,,,,''''·i

'

1
1

900,00
1

2

3

. . . . . . . . . ' ................

23

I
.I

..........· .... . .. . . . . . . . . . . ...
..... ' ......... ' ..............

19
17

1

I ....................... ' ......

15

1

I

I
I

I

"'

""':?i'"
o

I

I

""'

:;;

Operador Especializado

l

ê"'

1

2

"'
"'
<O

Número

I

de

Função

funções

\

I

Salário
mensal
Cr$

Número

de

C9ntín1:1o

I
700,001

Servente

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

400,ool

1

Servente

o ••••••••••••••••••

450,ool

2

Contínuo
Servente
Contínuo

3
13.

I

1

I

Telefonista

·······~··········/
.................. •I

300,00

4

r

l

r

300,00

5
7

i.

150,00il __:::_

I

I

I
. . . . . . . . . . . . . . . . . .I

I

•

I

4

1

16

II

\ ReferênR
cia de
salário

I

I
17

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

lO

..............................
I; ..............................
I ..............................
I

Vagas
dentes

;

I
Servente
I
............................. ·I

I

500,00

I
I

I

I

8

6

5

I

4

6

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

12

............. •.• ...............

7

Tesoureiro

1

1

I

2

I

7

I

)

25

I
•

I

I

I

"

o

"'g

"'
"
""
"..,
~

9

D

:;

o

I

I
I

1

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

>

2l

•<n

I

1
1

.,."'"'

Exce-

Telefonista

1
1

Função

I

.... ···•.····· ...... I
...... ............. I

I

funç~es \

I
I

·2

I

I
I

1
1
1
1

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR DE PESSOAL

a) -

Funções em comissão

SITUAçÃO ATUAL

SITUAçÃO PROPOSTA

-

Número
de
funções

Função

I

Salário
mensal
Cr$

•

Numero
de
funções

1

Secretário Geral

4.800,00

1

1

Consultor

. . . . . . . . ... .
Jurídico . . . . .. ... .

4. 780,00

1

1

Presidente de Subcomissão
(Santos)

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

3.000,00

1

Delegado (Delegacia de Itajaí)

2.000,00

1

Tesoureiro de Subcomissão
(Pôrto Alegre)

2.000,00

..........

-5

I

1

iI

Função

I

..............................
Jurídico ...........................

Secretário Geral

I Consultor
I

I Presidente de Subcomissão

. ········ ...
Delegado (Delegacia de- Itajaí) . . . . . .. . . . . . . . . .
Tesoureiro de Subcomissão (Pôrto Alegre) ......

1
1

--5

I

(Santos)

Salário
mensal
Cr$

4. 8CO,OO
4. 780,00
3.400,00
2.300,00
2.300,0'l
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ESCALA-PADRÃO DE SALÁRIOS
Referência Salário mensal

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

.. .. ... .. . . . . . . ' . .. .. . ... .. ... . . . . .. .. . . . . .. ... . ... .

22
23

M ................................................... .

25 ................•...................................
26
27
28
29
30
31
32
: ................ .
33 ................
34
:·
•.•
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
•.•
47
48
49
50
51
52
53
54

·.· ................
.................................. .... ......... .

.................... ·.· ............ ............... .

c,s
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1.000,00
1.050,00
1.100,00
1.150,00
1.200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
1. 500,00
1.550,00
1.600,00
1.650,00
1.700.00

1. 750,00
1.800,00
1. 850,00
1. 900,00
1. 950,00
2. 000,00
2.100,00
2.200,00
2.300.00
2.400,00
2.500,00
2.600,00
2. 700,00
2 .800;00
2. 900,00
3.000,00
3.100,00
3. 200,00
3.300,00
3.400,00
3.500,00·
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DECRETO N. 0 17.378-DE 16 DE

DEZEMBRO DE

1944

Aliera a Tabela Nwnérica. Ordinária de Extranumerário-mensalista da DiVisão
do Pessoal do Ministério da V i ação e Obras Públicas
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art, 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabeh
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Pessoal do
Departamento de Administração, do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 58.800,00 (cinqüenta e oito mil é oitocentos cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba I - Pessoal, Consignação_ II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - MensaliStas, do Anexo do Ministério da Viação
e Obras Públicas, do Orçamento-Geral da RePública para 1945.
Art. 3.0

~ste

Decreto entrará em vigor em 1 de janeiro de 1945.

Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendont;.a Lima.

lli!N!STÉR!O DA VIAÇÃO E OBRAS PuBLICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.
DIVISÃO DO PESSOAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

I

I
Séries funcionais

Referência

Tabela

I

Número
de
funções

I

Auxiliar de Escritório

6
7
9

32

Tabela

Referência

I

I

5
5

Séries funcionais

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
........................
........................
••••••••••••••••••••••• o

XI.
X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

Ordinária

II

I
Auxiliar de Escritório

........................
........................
. .......................
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
!O
.
__
1_2I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6

40

II

I

XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
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DECRETO N.O 17.379 -

DE 16 DE DEZEMBRO DE 1944

Cria funções na Tabela Numérica

Ordinária de ExtranwnerárioAmensalista
do Museu Histórico Nacional, do Ministério da Educação e Saúde

O Presidente da República, usandO d~ atribuição- que lhe confere o arA
Cons~ituição, decreta:

tigo 74, letra a, da

Art. 1.° Ficam criadas, na Tabela Numérica Ordinária de ExtranumeA
ri1rioAmensalista do Museu Histórico Nacional, do Ministério da Edu.cação
e Saúde, uma função de Bibliotecário e· uma de· Zelador, ambas. -referênA
cia VII.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na impor A
tância de Cr$ 13 _200,00 (treze mil e duzentos cruzeiros) anuais, correrá
à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação l i - Pessoal Extranumerário,
Subconsignação 05 - Mensalista Anexo
do Ministério da Ed1:1cação e
Sa(lde, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 1945.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro
da República.

DECRETO N.0

17.380 -

de

1944-, 123.0 da Independência e 56.0

GETULIO

VARGAS.

Gustavo

Capanema.

DE 16 DE DEZEMBRO DE 1944

Transfere função da Tabela Numérica Suplementar de ExtmnumerárioAmensalista da Divisão de Educação Física para a da Diretoria Geral do
Departamento Nacional de Educação do Ministério da Educação e
Saúde

·o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica: transferida, da Tf.lbela Numérica Suplementar de Extranumerário-mensalista da Divisão de Educação FísiCa para a da :Dir~toria
Geral do Departamento Nacional de Educação, m11a função de Assistente
de Educação, referência XXI.
Parágrafo único,- A função de que- trata êste artigo continuará preenchida pelo seu atual ocupante .
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data· de sua publicação;
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS,

Gustavo

Capanema.

GOO
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DECRETO N.O 17.381 -

DE

EXECUTIVO

18

DE DEZEMBRO DE

1944

Proibe o funcionamento da Fact.t.ldade de Odontologia da Capital Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74,_ letra a, da _Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei nÚ·
mero 421, de 11 de maio de 1938:
Resolve proibir o funCionamento da Faculdade de Odontologia da Capital Federal, com se"de no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RePública.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

' DECRETO N. 0 17. 382 -

DE

18

DE DEZEMBRO DE

1944

Proíbe o funcionamento da Faculdade de Engenharia da Capital- Federal

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo -74, letra a, da Çonstituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938:
Resolve proibir o funcionamento da Faculdade de Engenharia da Capital Federal, cem sede no Distrito Federal.
RiO de Janeiro, 18 de dezem.bro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETU!-10 VARGAS.

Gustavo Capanema .

DECRETO N.0 17.383 -

DE 18

DE DEZEMBRO DE

1944

Proibe o funcio!1amentà da Faculdade de Medicina da Capital Federal

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ax-tigo 74, letra- a~ da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei nú·mero 421, de 11 de maio de 1938:
Resolve proibir· o funcionamento. da Faculdade de Medicina da Capital
Federal, com sede no Distrito Federal.
Rio de Jane:iro-, 18 de dez7mbro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema .

ATOS

DO PODER

DECRETO N. 0 17.384 -
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DE 18

DE

DEZEMBRO DE 1944

Proibe o funcionamento da Faculdade de Direito da Capital Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art, 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938:
Resolve proibir o funcionai:nento da Faculdade de Direito da Capital Fe.deral, com sede no Distrito Federal.
Rio de J ane.iro, 18 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS,

Gustavo Capanema.

DECRETO N.0 17.385 -

DE 18 DE DEZEMBRO DE 1944

.Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão
de Educação Física, do Departamento Nacional de Educação, do Ministério da Educação e Saúde
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica alterada, de conforrriidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão de Educação
Física, do Departamento Nacional de Educação, do Ministério da Educação
e Saúde,
Art. 2.0 A despesa, com a execução do disposto nest.e Decreto, na
importância de Cr$ 198. 000,00 (cento e noventa e oito mil cruzeiros) anuais,
correrá à conta da Verba 1 -·Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistz.s, Anexo n. 0 15 - liA:inistério da
Educação e Saúde, do Orçamento Geral da República para 1944,
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1944, 123.0 da IndePendência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS .

Gustavo Capanema,

MlN!STtR!O DA EDUCAÇÃO E SAúDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número

de
funções

I
I
I

-

1
1

Séries funcionais

Assistente de Educação

I Referência I
II

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

-

-

XV
XIV

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

5

XV

5

I
1
1
2

3
3

-

Ordinária
Ordinária

I
I

I

Auxiliar de Escritório

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

I

-

IX
VIII
VII

I Ordinária
I
-

Ordinária
Ordinária
Ordinária

1
1
1
1

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

VI

Ordinária

Séries funcionais

I
I . .......................
I . ........................

I

I

'~eferência

I

XVII
XVI
XV
XIV

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. ............. ······· ...
'

Tabela

Ordinária
I Ordinária
Ordinária
Ordinária

I

Inspetor

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

18
18

I
I

XV

Ordinária

X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

VI

Ordinária

Auxiliar de Escritório

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

1
1
1
2

5
Pmticante de Escritório

I

Assistente de Educação

4

Inspetor

4

---

'

de
funções

I

2

-

Número

Tabela

1
1

I
I

I

Praticante de Escritório

........................
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DECRETO N. 0 17.386 -

DE

603

EXECUTIVO

18

DE DEZEMBRO DE

1944

Aprova projeto e orçamento de diversas obras no açude "General Sampaio"
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra '?• da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento que com êste b'ai~
xam, devidamente rubriCados, na importância de Cr$ 1.298.490,00 (um mi~
lhão duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e noventa cruzeiros), sendo
Cr$ 1. 145. 130,00 de pessoal e 153.360,00 de material, para a construção de
uma barragem de derivação, de uma estrada de acesso à mesma barragem e
de tomada dágua e medidor para a rêde de irrigação do açude público "Ge~
neral Sampaio", no município de Pentecoste, no Estado do Ceará.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 17.387 - D E 18 DE DEZEMBRÓ DE 1944
Aprova projeto e orçamento da ponte "Oitis", sôbre o rio ]aguarihe
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

ar~

Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na importância
total de Cr$ 1.810.000,00 (um milhão e oitocentos e dez mil cruzeiros), sendo
Cr$ 379.000,00 de pessoal e Cr$ 1.431.000,00 de material, que a êste acompanham, devidamente rubricados, para as obras de construção da ponte
"Oi tis", sôbre o rio J aguaribe, a qual fa·z po.rte do trecho Iguatú-Campos Sales,
da rodovia Central do Piauí.
Rio d~ Janeiro, 18 de dezembro de 1944, 123.0 da Independ&ncia e 56.o
da República.
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 17. 388 -

DE

18 DE DEZEMBRO DE 1944

Declara de utilidade pública; para desapropriação peln Estrada de Ferro Central
do Brasil, uma área de terreno de pedreira, no município de Carandaí,
Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de ac:ôrdo com o Decreto-lei n. 0 3. 365, qc,
21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade pública para desapropriação pel?.
Estrada de Ferro Central do Brasil, uma área de pedreira, 'situada no km 413

()04
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. da Linha do Centro, município de Carandaí, Estado de Minas Gerais, e T&presentada na planta n.O 129-44 da 2.n Seção da Assistência Técnica da 3.a
Divisão da Estrada de Ferro Central do Brasil, planta esta que com @ste
baixa, devidamente rubricada.
Art. 2.0 Para os efeitos do art. 15, do Decreto-lei n.0 3 .365, de 21 de
junho de 1941, é declarada a urgência da desapropriação,
Art. 3.0 O presente Decreto· entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
. GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

DECRETO

N. 0

17.389 -

DE

18

DE DEZEMBRO DE 1944

Declara de utilidade pública, para desapropriação, terrenos necessários aos
serviços da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina
O Presidente da Rep'ública, usat'!.do da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, e de acôrdo com os artigos 2.0 , 3.0 e 5.0 alíneas h e j, e 10.0 do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:

Artigo único. São declarados de utilidade pública, para desapropriação
urgente pela Rêde Viação Paraná-Santa Catarina, visto serem indispensáveis
à criação de um horto florestal necessário aos seus serviços, os terrenos denominados "Jacaraí" e "Floresta", de propriedada dos sucessores de César
Augusto Bordalo, com 11.291,200 metrc3 quadra:dos, situados no município de
Paranaguá, Estado do Paraná, os quais estão representados na planta que com
êste baixa em uma via devidamente rubricada, e têm os seguintes limites
gerais: ao norte, baia de Antonina; ao sul, terras devolUtas; a este, terras
dos sucessores de Francisco da Silva Xavier e outros, e a oeste. terras de Antônio Gomes Júnior e outros.
Parágrafo único. A despes3 correrá_ à conta dos recursos da Rêde, sob o
título "Reserva para aumentos e melhoramentos a estudar".
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

joã.o de Mendonça Lima.

DECRETO

N. 0

17.390

~ DE

18

DE DEZEMBRO DE 1944

Aprova projeto e orçamento para construção de um açude no km 383 (riacho
Quincoé), da linha tronco da Rêde de Viação Cearense
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados o projeto -e orçamento, na importância
de Cr$ 160.456,80 (cento e sessenta mil quatrocentos e cinqüenta e seis cru-
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zeiros e oitenta centavos), que
do Departamento Nacional de
um açude no km 383 (riacho
Cearense, para abastecimento

com êste baixam, rubricados pelo Diretor Gercl
Estradas de Ferro,- referentes à construção d~
Quincoé), da linha tronco da Rêde de. Viaçiio
4água às locomotivas da mesma Rêde,

Rio.de Janeiro, 18 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 17.391-

DE

18

DE DEZEMBRO DE 1944

Aprova orçamento pare reconstrução de um trecho da muralha de cais d(t
pôrto de Recife.
Não foi publicado ainda no Di&;o OficiBI por falta de p:1gamento.

DECRETO N. 0 17.392-

DE-19 DE DEZEMBRO DE

1944

Homologa o aumenl"o de salários dos empregados da Caixa Econômica Federal
de Minas Gerais, organiza as respectivas Tabelas Numéricas e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica homologado o aumento geral .de salários dos émpreçados da Caixa Econômica Federal de Minas Gerais, concedido, em 2 de dezembro de 1943, pelo respectivo Conselho Administrativo, segundo o critério estabelecido no Decreto-lei n. 0 5 .. 976, de 10 de novembro do mesmo ano.
Art, 2.0 Aplica-se aos empregados da Caixa o regime de salário-família
que vigorar para os servidores civis da União.
Art. 3.0 Os atuais cargos e funções da Caixa passam a constituir a'!
Tabelas Numéricas Ordinária e SuplE-mentar, anexas a êste Decreto e qu~
dêle são parte integrante,
§ 1.0

A Tabela Numérica Ordinária compreende:
I ~ funções isoladas de provimento em comissão;
II - funções isoladas de provimento efetivo;
III - séries funcionais; e
IV - funções gratificadas,
tôdas de caráter permanente.
§ 2.0 A Tabela Numérica Suplementar compreende funções exercidas por
pessoal efetiyo e extranumerário, as quais tendem a de::aparecer.

Art. 4.0 As referências de salário das funções· que integram as tabeiss
a que se refere o artigo anterior têm os valores constantes da escala padrão de
salários anexa, aprovada pelo Decreto n. 0 15,494, de 9 de maio de 1944.
Art. 5.0 O número de funções preenchidas em cas~ série funcional da
Tabela Numérica Ordinária não poderá ser superior ao total previsto corou
situação definitiva para a mesma série funcional.
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Art. 6. 0 As funções isoladas da Tabela Numérica Suplementar e as
funções excedentes da Tabela Numérica Ordinária serão suprimidas à medida
que vagarem, não podendo ser· novamente preenchidas, ainda que em caráter
provisório.

Art. 7.0 Nas séries funcionais da Tabela Numérica Suplementa.r, as funções serão preenchidas exclusivamente por promoção, suprimindo-se, à medida que vagarem, as de menor salário em cada uma, as quais igualmB-nte
não poderão ser preenchidas,· ainda que em caráter provisório.
Art . 8'.0 As gratificações adicionais por tempo de serviço, cujo pagamento

é assegurado aos atuais empregados, por fôrça do § 6.0 do art. 4.0 do Decreto-lei n.O 7 .171, de 19 de dezembro de 1944, são as constantes da relação
anexa.
Art. 9.0
Art. 10.

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

CAIXA ECONôMICA FEDERAL DE MINAS GER4JS
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

I -

Funç;ões isoladas de provimento em comissão
a)

Funções isoladas

SITUAÇÃO ATUAL

N.

0

de/

cargos i

dentes

I

I
-

I

2 Diretor cru.zeir os 4.000,00 ..

-

I I
-

~

-

1 Comultor Juddicü
(Cr$ 2. 000,00)

-

-

-

-

-

-

-4

-

-

-

N.O de/ Função ou série

Refe-

Exce-

rência

dentes

Vagos

Vagos Quadro

,-~ '·".

<i?
IPresidente

I!

Exce-

Classe
ou
padrão

crczeizeiros 4. 000,00.

1

-

Carreira ou carg0

SITUAÇÃO PROP0STA

I
II

-

-

-

funç.

I
I

I - II

I

funcional

I
-

1 \Presidente

-

2 Diretor cruzeir os •. 500,00.

cruzeir os 4.500,00

I

-

I

I -

-

-

-

49
45.

-

-

1 Consultor· juríJko
1 Ger.:nte
1 Gerente .........
1 Gerente .........

-

-1
1

-

1

Ger~nt~

-

11

5

Gerent~

39
39
27
21
19
17

i

.........

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

-

-

--

I

I .

'
A serem preenchidas à medi da que forem
sendo suprimidas. fÍlnções cor1] respondentes ds

1 Gerente
1 Contador Geral

-

-

Observações

I

15

I

1

I T. S.

i

~I

5J

-11

_,"'o

Funções isoladas de provimento efetivo

li SITUAÇÃO ATUAL

I
Classe
N. 0 dei
ou
!Carreira ou cargv
cargos
padrão

SITUAÇÃO PROPOSTA

Exce~

N. 0 de Função ou série

Refe~

Exce~

rência

dentes

Vagos Quadro
dentes

funç.

funcional

I
1 Tesoureiro
1 Tesct:reiro
1 Tesoureiro

1
--

-

.......

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

Pento de Sucurs!ll

J

H

-

E

-

-

L

I

--

-

-

-

I
-

4

-

-

-

. ......
.

Tesoureiro
Tesoureiro ....
Tesoureiro .......
Confer. de fi:·ma~
3 Avaliador de Já ias
Merc8dorias
e
(Sucursal) ....

1
1
1
1

---

I

-

45
35
25
25

-

14

-

7

I

de

I
Te.

de

T~-

de

Te-

sourdro
1 Ajudante

I.

soureiro

2 jAjudan~e

,

soure1ro

J

H

-

As funções do
Avaliador de jói~
as e mercadorias
serão preencni~
das à medida
que forem sendo
as
suprimidas
funções de ave.lié.dor da T. S.

-

1

2

I --3

Séries funcionais
/Ajudante de
sourwo

I

I

I

I

I

ru -

--1-~Ajudante

Observações

I

I

I

Vagos

1

11 ......
1

I .. .... .

Te-i
35
29

25

1

Das
funções
vagas, duas serão preenchidas
q11ando forem
suprimidas
as

21
14

1

2

12

2

1

17

1

8

4

1

1
1
1

funções de T~soureiro da T. S.

5

Arquivista

1 :Arquivista • Almo1 xarife ....... .

:1
H
H

I

~I ::::::~~~:~::~
2

1

I

1 !Consultor Jurídico

G

I
I!Assistente

29
17
14

1
1

2

tads.T.S.

1
1

1

1

"

o

A função vag:ól
SE'rá preenchid':'l
quando -fôr suprimida a de assistente jurídico
da T. S.

~

::o
t>:j

~

o
~

~

11

1O

9

20
35

7

65

K

i:]

iji

;g
23
21

Auxiliar de Es
cri tório

1 !Perito ......... .

gas será preenchida quando fôr
suprimida a função de Arqulvii·

]urídicc

2

1

Uma das va-

1

41

A serem pre•enchidos à medida que forem
sendo suprimidas
as -runções -:13
auxiliar de escdtório T. S. na
razão de 1 por 1.

SITUAÇÃO ATUAL

N.o de

I

. . . . . . . . ..

I

2 \Contador . . . . . . . .
1 Contador ........
!Contado~ .......

K

J
I

--

3

1

I

--

I

I
- I
8

-

--

8

I ................
---- I -- I
-=-1
-

-

I I

I

-

-

I
I

1

I
I

-

-

-

lPratican~ . . . . . .

)Praticante

I

--

I

E

......

D

I

I

I

--

1

2

-

I
li

I

I
I

I

1
1
1 i
1 i
-- I
4 I

I

1
1

II

--

-

Exce-

rência

dentes

35

--------

Contador

.

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

. . .
. ...

41
35
29

-

25

-

1

-

I

Engenheiro

41
35

II

-

I

7

I
I
I

!i

8
11

1

2

j

I
I
- I
I
-

A função da
referência 25· só
será preenchida
quando fôr suprimida ·uma das
funções de Contador Auxiliar da
T." S.

1
l

-2

I

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

I ...............

- 'I
-- I
26

l

--

--------

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

-

1

Observações

--

2

-

I

I

I

Escriturário

I -1 I I
-- 1 1
-

I

-

---I

I

I
-

funcional

funç.

---;--1
1

I
- I
- I

Refew

Vagos

dentes

I

I

I

Vagos Quadro

I

J

N.o de Função ou sé:-ie

Excew

Classe
Ce.rreira ou cargo
ou
padrão
cargos

1 )Perito
-- I
2

SITUAÇÃO PROPCSTA

I
I

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

21
17
14
12

I

-

I
1
I
I -------1
I
I

"

7
8

I

I

I

I

3

-18

Das
funções
vagas, 14 SÓ pO·
derão ser preenchidas à medida
que forem sendo
suprimidas OU·

I
1 !Fiscal de Imóveis
1 Fiscal de Imóveis.

.......

1
1

G

F

2

.

-

.- . - . .. .

21

17

2

I
2 I
l1

1 Médico
1 Médico

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

H
G

2

I

!

I

i=

Guarda-Livros

..........
..... - ....

; I

1-s/
1
1

I

I

!

3

3
8

Médico

Se-

rã o preenchidas
à medida que fo-

-.. . --. ..

..

25
21

"

por 1.

2

14 i

I

2

12

I

4

2
2
4

,.

rem sendo suprimidas as funçõ~s o
m
de Contador Auxiliar da T. s o

na razão de 1

A serem preenchidas à medi da que forem
sen_do
suprimi-

"

"'"
o

"'"
"
o"
"'c

"

~

das as funções de

Oficial Adminis-

trativo

7
7

J
I
H
G

2

Motorista

1-

6 IE"dtu,ádo
6 Escriturário
8 !Escriturário
17 Escriturário

As funçõ_es

21
17
14

2

I
I

37

tras tantas excgdentes da referência 2~ de oficial administrativo, na razão d~
1 por 1.

Fiscal de Imóvei3

9

i

:-- I
I'
I

23

motorista da Tabela Suplementar.

I

I
35 i
29 I
25 I
2! I
I
I

'

1

1
1

!7
17

3

-

"'

~~---~·-

··-·-·--·--·--------

• • •c ;

li

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

-~-~~-~--\\--,.---

Classe
o
ou

l

pc.drão

-

i

--

I·

-

I

i
!

I

) .

I
''

I
~

i

I

II
I

j N. 0 dej Função ·ou série

Refe-

J funç.

réncia

Exce·

\ Vagos I Quadro
dentes i

I

-

I
i

- ''
- i
I iI - -

-

,,

I
I
I

I

I ..

Servente

''

lI'i 10 I

I'

--

llii

iI

41

li

IV -

Funções

I
Secretário do Conselho ...............

1J

... ..

7
6
5

!I·

9
8

'

Exce-

I

I dentes
I
I
I
I

I

I

Vago~

2

4

- I
6
- I
8
- I
10
I
- I
11
I
i -------· I - I

[

i
'I

i

Observações

I

I
I
I

I

I
I

I

II
I'

41

A se•em preenchidas à medida que forem
sendo
suprim1das as funções

de Contínuo,
Porteiro,
Mensageiro e Servente -da T. S., na
razão de 1 pm

um.

Funções gratificadas
SITUAÇÃO PR{)POSTA

SITUAÇÃO ATUAL

~úmerol

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

I

11

I=

I

2
4
6
8

1:,1

I

II

funcionsl

I

Gratificação!
[
anua.l
[Número[
CcS
!
I

!
·I

4. 800,001

1
1

Chefe do Gabinete , ... , .... , . . . . . . . . .
Chefe de Seção ·, ..................... 1

3.600,001
3, 600,0G:

4

I

i

6

Gratificação

Funções
Secretário do Conselho
.......... .
Secretário do Presidente
........ , .. .
Chefe de Seção (Depósitos, Hipotecas,
Consignações e Pessoal) ............ .

!

·

anual
Cr$

4. 800,00
3. 600.00

3. 600,00

CAIXA ECONôMICA FEDERAL DE MINAS GERAIS
TABELA NUMÉRiCA SUPLEMENTAR

Pessoal efetivo

I -

SITUAÇÃO ATUÁL

~
"o
"o
"
"'"

SITUAÇÃO PROPOSTA

w

Carreira ou cargo
cargos

ou
padrão

-5

dentes

I

Porteiro .........

L
M
G

Contínuo

E

I

. . . ... .

I

I

I

-

-

-

-

I

I

-

I

--

'
'

I

i

I

I
I

I'

I

I

-

1
1
1
1
1

i
I

!
I

i

E':ce.

rência

dentes

'

I

I

I
I

I
'

I

funcional

I

I

I

Refe~

Vagos

{unç.

I'

'

Cr$
1.700,00

N. 0 doi Função ou série

I Vago' IQuadro

I

/Gerente , ... , , ,
Contador Geral ..
Gerente .........

I

Exce~

i

I
1
1
1
1
1

I

Classe

N. 0 de

I --5

IGerente

IContador

)Gerente:
Porteiro
Contínuo

Geral

-

-

49

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

24
14

i

I

i
I

'

I

39

45

I

.

I
I

-

-

-

-

Observações

I

-

I I -

I
II
I

I

I
I
i

-

b)

Séries funcionais

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Classe
ou
p2dião

N.o de
Carr~ira

ou

cr:~rgo

cargos

i

Vagos Quadro
dentes

I

Porteiro . ... . . .. .
Porteiro
.... "
Porteiro .......
1 Porteiro
2 Porteiro . . . .. .
5 Porteiro ... .....
I
l
I

...
.....

F

E
D

c

.

B
A

-11

N.o de Função ou série

Exce·

11

I

-

-

'I I -

-

'I
I
1

-

-

-- --

'I
-

I

I
I

1
1
2
5

I

I

de:..1te:;

rência

D

c

I
I

-

-

2

-

I

5

--

I

I

I
I

'

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

17
14
12
10

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

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

-

8

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

6

I.

7

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

12
lO
I

I

--

-

·~······

-

Servente

2 Servente .....
5 Servente ......
7

Vagos

funcional

11

'

--

I
_! ___ ,_____
Exce·

Porteiro

--

1

I

'

II

II

I funç.

Refe.

-

-

........

-

1

I
I

I

'

-

--

I

1

-

I ---I

I

ObServações

Pessoal extranumerário

li a)

Funções isoladas

SITUAÇÃO ATUAL

N.0 de

Carreira
cargos

o:u

carg~)

SITUAÇÃO PROPOSTA

N.O de Função ou série j Refe-

Exc e-

Classe
ou
padrão

Vagos Quadro

Vago9
funç.

dentes

funcional

.

!
I

I

i

Cr$
1 AsSistente Jurídico! XVI I
1 Auxiliar . . ...... l.OOO,OOj
3 Perito Avaliador .I XI I
1 !Auxiliar . . . . . . . .
700,00!
4 jChauffeur . . . . ..
IX
1 Arquivista Almoxarife . . . . . . . . .
VII
2 Porteiro ..... ,
III
2 Mensageiro . . .
I

1

I
I

1s I
I

I

I

--

.

rància

1 !Assistente Jurídico

23

1 !Auxiliar ........ .
2 !Avaliador ..... .
1 Auxiliar ........ .
4 Motorista , .... .

19

· 1 Arqu;v;sta , ... , ..
2 Porteiro ........ .
2 Mensageiro ... .

!O

1

14

14

13
12

~I
I

-----= i

Observações.

b)
SITUAÇÃO ATUAL

Séries funcionais
11

SITUAÇÃO PROPOSTA

-N-.o-d-o:-f--~~-~~--,--C-l-a'_'_e,_E_z_c-e-'1~~-,~~-~~-N.-.0~d-e,-F_u_n-.ç-ã-o-ou~-,é-r-ie-,-R-e-fe--'/_E_x_c_e_I,----...,.-~---Carreira ou cg_rgo

cargos

ou
padrão

dentes

IVagos

~

Quadro 1[

I!

funç.

funcional

rência

Observações

dentes

1

1

1l

-~~Auxiliar, de Escri-

!I

I

tono

1

1

2 Praticante
1 !Praticante
1 Praticante
9 Praticante
2 Praticante
4 Praticante
34 Praticante
1 Praticante
11 Praticante
1 Praticante

XIV

2

19

XIII

1
1

17

X!I
XI
IX

VIII
V!I

I

~I

66

I

J

14

12
111

4
34
1

10

1

66

Contador Auxiliar!
1

21Contador
1 Contador
1 Contador
3 !Contador
2 Contador

-91

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

XV
XIII

X !I
XI
IX

2

I

iI

-

I

I

:I

11

I
]-

., i

15

9
2

!

. .. .. .... . ... . .i
I

I

21 I
17

I

15 I
14 I

12 I

I

I

'

-I

'

Gerente

I

r

1 Gerente
1 Gerente
1 Gerente

XVIII

5 Gerente

XIII

XV
XIV

1
1
1

I
I

5

i

8

I
I Servente
2

I

Servente

4 Servente
4 Servente
6 Servente
4 Servente

........
. . ' . . . . . . . . . ...
...........
..........

27
21

I9
17

8

I

Servente

'

VIII
VI

v

III
!I

I

I8

i

9
8

I

I
I
I

IV

11

1

2
4

7
6

6

5

4

,I

I8
Tesoureiro

I Tesoureiro
1 Tesoureiro

1
1

XI
IX

2

2

I!

...........

14
12

::;

o
w

"o
o"
"
""
"
""
""

"'

::;

o

G18

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESCALA Referência

PADRÃO EM SALÁRIO
s~Iário

mensal

Cc$
1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
.13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00

850,00
900,00
950,00
1.000,00
1. 050,00
1.100,00
1.150,00
1.200,00
1.250,00
1. 300,00
1.350,0'0
1.400,00
1.450,00
1.500,00
1. 550,00
1. 600,00
1. 650,00
'1. 700,00
1. 750,00
1.800,00
1.850,00
1. 900,00
1. 950,00
2.000,00
2.100,00

ATOS DO PODER

41

42
43

G19

EXECUTIVO

................... •,• ... , ..

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2.200,00
2.300,00
2.400,00
2.500,00
2 .600,00.
2. 700,00
2. 800,00
2. 900,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00

3. 500,00

DECRETO N. 0 17.393 -

19 DE DEZEMBRO DE 1944

DE

Altera. disposição contida no art. 4. do Decreto n.0 17 .188 de 20
de noVembro de 1944
0

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a da -Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.0 O art. 4.0 do Decreto n.0 17.188, de 20 de novembro de
1944, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4.0 A despesa com a presente desapropriação, no valor
aproximado 9-e Cr$ 2. 622.043,50, correrá à conta do Decretowlei
n.0 6.976-A, de 17 de outubro de 1944".
Art. 2.0

Revogam-se as disposições e.m contrário.

Rio de Janeiro, 19 ·de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

Joaquim Pedro Salgado Filho.

DECRETO N. 0 17,394 -

DE 19 DE DEZEMBRO DE ,1944

Concede à Urbânia Companhia Nacional de Set,uros autorização para funcionar

, e aprova seus estatutos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
tigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

ar~

Art. 1.° Fica s.<Utorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros
dos ramos elementares, a que se refere o art. 40, n, 0 1, do Decreto-lei número 2, 063, de 7 de março de 1940, a Urbânia Companhia Nacional de S~::
guros, com sede na cidade do Salvador, capital do Estado da Bahia, constituída por escritura pública -lavrada em notas do ta:belião do 1.0 OfíciO da referida cidade, a 24 de julho de 1944, ratificada e -'retificada pela de 2 de outu-
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bro de 1944, lavrada nas mesmas notas, bem como ficam aprovados os estatutos adotados pelos subscritores do seu capital e constantes da primeira das
referidas escrituras, com as modificações introduzidas ~pela última.
Art. 2.0 A Sociedade ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização de que trata
o pre~ente decreto.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 17.395 -

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Rita Spínola Dias e Ademar SpÍnola Dias a
pesquisar jazidas de rochas betuminosas e piro-betuminosas - cla.sse. IX
- em terras situadas no município de Bofete, comarca de Tatui, Esta.do
de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e 3.236, de 7 de maio de 1941,
decreta:
Art. 1.0 Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Rita Spínola Dias
e Adernar Spinola Dias a pesquisar jazidas de rochas betuminosas e pirobetitminosas classe IX ein uma área de -99,20 ha (noventa e nove
hectares e vinte ares), situada na fazenda Bofete, no distrito e município
do mesmo nome, comarca de Tatuí, Estado de São Paulo, e delimitada por
um polígono irregular que se inicia e se fecha num ponto localizado à margem
·esquerda do rio Bonito a 1.330 m (mil trezentos e trinta metros) a jusante
da barra do rio Inveja, e cujos lados, a partir dêsse ponto, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: 231 m (duzentos e trinta e um metros),
28° SW (vinte e oito graus sudoeste); 366 m (trezentos e sessenta e seis
metros), 40° 33' SW (quarenta graus e trinta e três minutos sudoeste);
601 m (seiscentos e um metros), 29° NW (vinte e nove graus noroeste);
260 m (duzentos e sessenta metros), 68° NW (sessenta e oito graus noroeste); 202 m (duzentos e dois metros), 82° 30' NW (oitenta e dois graus
e trinta minutos noroeste); 705 m (setecentos e cinco metros), 13° NW
(treze graus noroeste); 393,30 m (trezentos e noventa e três metros e trinta
centímetros), 80° NE (oitenta graus nordeste); 970 m (novecentos e setenta
rr~tros), 66° 30' SE (sessenta e seis graus e trinta minutos sudeste); 222 m
(duzentos e vinte e dois metros), 49° SE (quarenta e nove graus sudeste);
220 m (duzentos e vinte metros), 7° 30' SW (sete graus e trinta minutos
sudoeste), e finalmente, 168 m (cento e sessenta e oito metros), e 50° SW
(cinqüenta graus sudoeste), fechando o perímetro da área objeto da presente
pesqUisa.
Art. 2.0 Esta autorização de pesquisa tem por título êst.e Decreto, é
válida por 2 (dois) anos, a contar da publicação do mesmo, e conferida nas
condições estabelecidas no art. 16 combim:.do com o art. 79 do Decreto-lei
n. 0 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Art. 3.0 A presente autorização, observado o disposto no art. 26 combinado com o art, 79, do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de, janeiro de 1940
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(Código de Minas), caducará se os concessionários infringirem o disposto ·no
art. 24 do referido Decreto-lei e será anulada, nos têrmos do art. 25, se os
concessionários infringirem o n.O I do art. 16, ou não se submeterem às exigências de fiscalização previstas no Capítulo VI do dito Decreto-lei.
Art. 4.0 O título a que alude o art. 2.0 dêste Decreto pagará a taxa
de Cr$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis cruzeiros), de acôrdo com o
art. 17, do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas).
Art. 5.0 Revogam-se. as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO

N. 0

17.396 - D E 19 DE DEZEMBRO DE 1944

.r-t.prova projeto e orçamento para obras na Estrada de Ferro Santa Catarina.
Não foi publicado ainda no Diário OiicitU por falta de pagamento.

DECRETO N.0 17.397 -

DE

19 DE DEZEMi:";RO DE 1944

Proibe o funcionamento do Instituto de Ensino Comercial Prol. O. Ellwa.nger, de Caxias, no Estado do Rio Grande do Sul
O .Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do parágrafo único do artigo 49 do Decreto-lei n. 0 6.141, de 28 de' dezembro de 1943, decreta:

Art. 1.° Fica pràibido o funcionamento do Instituto de Ensino Comercial Prof. O. Ellwanger, com sede em Caxias, no Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da RePública.
GETtJ.'L..~ VARGAS.

Gustavo Capa.nema.

DECRETO N. 0 17.398 -

DE

19 DE DEZEMBRO DE 1944

Concede reconhecimento aos cursos de matemática, física, quimica, história
natural, pedagogia e didática da Faculdade Católica de Filosofia do Rio
Grande do Sul
O Presidente da República, us~mdo da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938:
Resolve conceder reconhecimento aos cursos de matem~tic~, física, quimica, história natural, pedagogia e didática, mantidos pela Faculdade Ca-
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tólica de Filosofia do Rio Grande do Sul (Faculdade Livre de· Educaçã'o,
Ciências e Letras), com sede em Pôrto Alegre, no Estado do RiO Grande
do Sul.
·
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO

N. 0

17.399 --

DE

19

1944

DE DEZEMBRO DE

Concede reconhecimento à Escola de Arquitetura de Belo Horizonte
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere. o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do ·art. 23 do Decreto-lei n,0 421,
de 11 de maio de 1938:

·Resolve conceder reconhecimento à Escola de Arquitetura de Belo Horizonte, com sede em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais.
Rio de Janeiro, 19 de. dezembro de 1944, 123.0 da Independência e '56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Guestavo Capanema .

DECRETO N. 0 17·.400

~ DE

19

DE DEZEMBRO DE

1944

Concede reconhecimento a cursos mantidos pela Faculdade de Filosofia da
Universidade de Pôrto Alegre.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.0 17.401 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1944

Concede awnento geral de salário e institui. o regime de salário-famflia no
Departamento Nacional do Café, e dá outras providências

O Pr_esidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art.' 1.0 Os salários do. pessoal do Departamento Nacional do Café,
em exercício no território brasileiro; ficam elevados nos têrmos dêste Decreto.
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Art. 2.0 O aumento é concedido sôbre os salários vigentes em novembro de· 1943 e na seguinte proporção:
Salário mensal

até
De
De
De
De

AUmento mensal

650 ................................. · .. .
651 a 1.400· ............................. .
1.401 a 2.900 ......................... .
2.901 a 3.400 ........ .
3.401 em diante ..

150
200
300
400
500

Parágrafo único. O disposto neste artigo não Se aplica aos empregados
do 'Banco do ~Brasil S. A. que exercem funções em comissão no D. N. C., percebendo salário igual aos proventos que têm no Banco.
Art. 3.0 Além do aumento fixado no artigo anterior, fica instituído,
para os empregados do D.N.C., o regime de salário-família que vigorar para
os servidores civís da União.
§ 1.0 Aos empregados que estiverem percebendo o abono familiar já
instituído pela administração do D. N. C., fica assegurado o pagamento da
cota relativa ao cé\njuge.
§ 2.0 Quando, pela superveniência de filhos, fôr acrescido o salário-família do servidor, será deduzida, da cota relativa ao cônjuge,- quantia equivalente ao acréscimo verificado.

Art, 4.0 Os atuais cargos em comissão, no país e no exterior, e os cargos
fixos, bem como as- funções de mensalistas do D.N.C. e sU:as Usinas e da
Fábrica Pilôto de Cafelite, passam a constituir a Tabela Numérica Suplementar
anexa a êste Decreto e que dêle é parte integrante.
Art. 5. 0 Dentro de trinta dias, a partir da publicação dêste Decreto, o
D.N.C. publicará, no Diário Oficial, a relação nominal dos ocupantes das
funções constantes da Tabela a que se refere o artigo anterior.
Parágrafo único. Deverá haver, em relação a cada empregado, equivalência entre o salário atual, majorado nos têrmos dos artigos 1. 0 e 2. 0 dêste
Decreto, e o salário da função que ocupar na Tabela.
Art. 6.0 Dentro de trinta dias, a contar da publicação da relação no~
minai, poderão se-r apresentadas reclamações quanto ao enquadramento do
pessoal, cabendo ao Presidente do D. N. C. julgar essas reclamações, observando s8mpre o disposto no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 7.0 As funções da Tabela Numérica Suplementar serão suprimi~
das à medida que vagarem, não podendo, em hipótese alguma, ser novamente
preenchidas, ainda que em caráter provisório.
'
Parágrafo único.
Excetuam-se as funções em comissão de direção, chefia
ou fiscalização, que vagarem enquanto não estiverem criadas as funções a que
se refere o art. 9.0 • Essas funções poderão ser preenchidas em caráter transi~
tório e serão suprimidas quando se der a criação das funções em comissão e
funções gratificadas na Tabela Numérica Ordinária.
Art. 8.° Fica aprovada .a Tabela Numérica Ordinária do D. N. C., anexa
a êste Decreto, e que compreende~
1)
2)
3)

funções em comissão;
séries funcionais; e
funções gratificadas; tôdas de caráter permanente.

624

ATOS DO PODER EXECUTIVO

§ 1.0 As referências de salário das funções q~e integram a Tabela Numérica Ordinária têm os valores constantes da escala~padrão de salários anexa,
aprovada pelo Decreto n. 0 15.494, de 9 de maio de 1944.
§ 2. 0 As funções da Tabela Numérica Ordinária encontram-se tôdas
vagas e só poderão ser preenchidas à medida que forem sendo suprimidas as
funções da Tabela Numérica Suplementar, na razão de 1 por 1.
§ 3.0 Os empregados que ocuparem funções efetivas da Tabela Numérica
Suplementar poderão ser. transferidos para a Tabela Numérica Ordinária, ob~
servada a correspondência de funções.
§ 4.° Far~se~á a transferência para funções de salário equivalente ao da
função efetiva da Tabela Numérica Suplementar, ou, não havendo equiva~
lência, para a função de salário superior mais próximo.

Art. 9. 0 Dentro. de 120 dias contados da publicação dêste Decreto, o
D.N.C. proporá a criação, na Tabela Numérica Ordinária, das funções em
co=nissão e f unções gratificadas necessárias aos seus. serviços, de acôrdo com
um plano de reorganização interna que apresentará simultâneamente.
Art. 10. São os constantes da relacão anexa os empregados que percebem as vantagens a que se referem as ali~eas do parágrafo 1.0 do art. 6.0 do
Decreto~ lei n. 0 7. 175, de 20 de dezembro de 1944,
Art. 11. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
exceto quanto ao aumento e ao regime de salário~família, que vigorarão a
partir de 1 de janeiro de 1944.
Art. 12 .

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS

A. de Souza Costa.

DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFÉ
TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
1.

a) No país

N.o
de
funções
1
1

2
1
1
1

1
1

4
1

FUNÇÕES EM COMISSÃO

Salário
mensal
Denominação

em
cruzeiros

Presidente

Superintend~ni~

' ............. · ... · · · · · · · · · · ' · · · · · · · · ·

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

Diretor . . .......... , , , ....... , ............ .
Consultor Jurídico , , ........ , ....... , , .......... , ..
1.0 Assistente · , .......... , , , ..... , , .......... , . , ....
Chefe do Contencioso ... , ...... , ......... , , , ........
Chefe de Seção ................... , , ..............
Contador~geral . . .......................... , .. , .....
Gerente . . , ......... , , ............. , , , . , .. , .......
Perito Contador .... , .. , .... , ........ , .. , , ..... , . , ..

.
.
,
.
.
.
,

10.750,00
10.250,00
8. 500,00
6.500,00.
5. 500,00
5. 500,00
5. 500,00
5.500,00
5. 500,00
5. 500,00

A'l'OS

N.o
de

fun-

Denominação

ções
1
4
1
1
13
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
3
1

1
1
1
1
1

9
1
·1
1
1
1
2
8
1
1
1
3
8
2
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1

Assessor-técnico da Presidência ....... , , , , ............ .
Assistente da Superintendência .... , . , ....... , .... , ... .
Assistente da Superintendência ...... , , , . , .......... .
Chefe do Gabinete d'a Presidência .... -....... , ....... .
Chefe de Seção ......... , .. , ......... , .. , .......... .
Contador .... , , . , . , , , , .......... , , , , .............. .
Inspetor Geral (Cafelite) .... , ........... , .......... .
Inspetor Geral de Serviço ......... , . , , . , , ............ .
Secretário do Diretor . , . , ................ , .......... .
Secretário do Presidente ..... , .. , , , ........ , , , . , ..... .
Sub-contador· Geral .. , . , .............. , ............. .
Sub-chefe do Contencioso .. , , ............... , . , . , .. , .
Assessor-técnico da Presidência ... , .. , ................ .
Gerente .... , .......... , , .................. , .... , .. .
Sub-chefe de Seção , ......... , , . , , ......... , . , . , , . , ..
Advogado . . . , , .. , .......... , , . , ... , , , , , .......... .
Assistente de Gerente ... , ..................... , . , ... .
Assistente-técnico de classificação .. , .... , , ... : , ....... .
Chefe da Seção de Contabilidade ........... , . , ....... .
Caixa . . .... , , . , . , ............ , , ................ , ..
Chefe da Seção Industrial .................. , ......... .
Chefe do Laboratório de Pesquisas .............. , , , , , .
Chefe de Seção ... , , , ................ , ............. .
Chefe de Serviço ......................... , ........•.
Encarregado da Revista ...... , . , ................. , .. ,
Fiel de armazém ..... , ................. , . , , , ....... .
Gerente . , .... , ............... , , ............. , .... .
Inspetor-geral de armazém ........... , .. , ........... .
Inspetor de contratos e propaganda , ........... , ...... .
Inspetor Regional .............. , .... , ......... , .... .
Inspetor de serviço ...... , .. , .. , ......... , , , ........ .
Inspetor de torrefs.ção e moagem ..... , , . , . , , ........ , .
Oficial de gabinete da Presidência .................... .
Secretário de Diretor ............... , .. , ....... , , . , ..
Sub-contador . . ...... , ..... , .. , ............ , , ...... .
Sub-chefe de Seção ............... , . , .. , ........... , •
Assistentes do Laboratório de Pesquisas ............. .
Chefe de Serviço· ........ , . , ..... , ..... , , . , , ........ ,
1,0 Classificador , , ............... , . , ................ .
Classificador provador , ................. , . , . , ....... .
Contador
... , . , , . , .......... , .. , , . , .. , ..... , , ... .
Inspetor Químico .... , . , . , .............. , , ..... , ... .
Encarregado técnico .............. , , .. , .......... , , ..
Fiel de armazém .... , .. , , ............. , , .. , , ....... .
InsPetor Geral em São Caetano . , , , , ................ , .
Inspetor Itinerante .. , , . , ................. , . , ....... .
Encarregado de Serviço ........ , ........ , . , .... , , .. , .
Encarregado do Museu Comercial ... , .. , ...... , .... , ..
Contador . , , , ............... , . , ....... , , , , ..... , .. .
Ajudante· de contador .. , . , , ... , . , , , , . , ...... , . , : ... , .
Assessor de publicidade ........ , ....... , ............ .
AssiStente de gerente ... , , . , ........ , , ....... , ...... ,
Ajudante da Seção de Contabilidade ................. .
Cal. de Leis -
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Vol. VIII

Salário
mensal
em
cruzeiros

4.500,00
4. 500,00
4.800,00
4. 500,00
4.500,00
4.500,00
4. 500,00
4.500,00
4. 500,00
4.500,00
4. 500,00
4. 500,00
4. 000,00
4.000,00
4. 000,00
3_.400,00

3.400.00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3. 400,00
3.400,00
3.400,00

3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00

3.400,00
3.400,00

3.400,00
2.800,00
2.800,00
2. 800,00
2. 800,00

2. 800,00
2 .800,00
2. 800,00
2. 800,00

2. 800,00
2. 800,00
2. 700,00
2. 700,00
2.500,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2. 300,00
F. 40
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N.o
de
funções
3
2
1
1
1
1
77
3
3
1
1
2
10
3
1
1
1
1
1
1
1
1
.1
1
1
3
1
1
1
1

Salárit>
mensal
Denominação

Caixa .. , ....... , . , . , .. , .... , ............. , ........ , .
Chefe de Serviço .................................. .
Classificador-chefe ·. . ... , .... , .. , .. , ................ .
Contador . . ....... , .......................... , .... .
Encarregado de Entreposto .. , .................. , ... .
Encarregado dé Obra ............... : ....•..........•
Encarregado de serviço ...•...........................
Fiscal . . ... , .... , . , , , ........ , .... , ......... , .. , ... .
Fiscal de contrato e propaganda ..................... .
Fiscal' Itinerante , ...... , , .... , . , , ....... , .......... .
Encarregado de serviço ...... , ...................... .
Gerente . . .............................. · ·. · ·. · ·. · ·
Inspetor de armazém .... , .............•, ........... .
Médico ............................................ .
Sub-agente . , .............................. · .. · · . · · · ·
Sub-contador .... , ......... , ... ', ..............•......
Assistente de Gerente . , ............................. .
Auxiliar de Inspetor Geral ....... , ................... .
Classificador .... , .... , .... , . , ...................... .
Encarregado do Serviço de Amostra ................... .
Fiscal ·de cafés preferenciais ..... , ................... .
Sub-contador , ...... , .. , ....................•........
Ajudante de caixa ....... , ..... , .... , ........ , .. , .... .
Classificador , ................ , , . , .... , .. , .......... .
Inspetor regional .................................... .
Advogado auxiliar ............. , .. , .......... , .. , .. , ..
Caixa ............................................. .
Auxiliar de fiscalização . , ............................ .
Caixa ............. , ............................... .
Chefe do Serviço de Fiscalização de Embarque (Caravela,
Ponta de Areia) .......•.......•.................
1 Chefe _d_o Serviço de Fiscalização de Embarque (B. Itapemtrtm) , ..• , .......•............................
1 Classificador ....•......... , ................... , .. , ..
87 Conferente ...... , ............................. , .. , ..
2 Contador .................. , ........................ .
3 Encarregado de Pôsto de Repressão ao Contrabando ..... ,
7 Encarregado de Serviço ..................... _... .- ..... .
33 Fiel de Armazém ......... , .... : ................. , . , .
6 Fiscal , .... , .... , , ............... , ................ , .
2 7 Fiscal geral . , .. , ...................... , .. , .. , ...... ·.
2 Fiscal itinerante •..... , .. , ... , .. , ...... , ............ .
1 Inspetor técnico . , .... , .. , .... , .. , .. , ... , ............ .
1 Oficial de Gabinete da Presidência . , ..... , .. , .. , .. , .. , .
1 Fiscal ...... , .. , .... , .. , .... , ...... , ..... , .. , , ..... .
4 Fiscal noturno ... , ... , ._. , .. , ..... , ..... , .. , .. , ...... .
2 Almoxarife .... , .. , . , ..... , , .................. , ..... .
2 Classificador ............................. , , , .. , ... , ..
1 Encarregado de turma de escritório ....... , .. , ......... .
9 Fiel de armazém .... , . , ... , .. , . , ........... , .. , , . , , ..
1 Fiel de caixa ..... , , .. , ......... , ....•. , ...... , .•....
1 Fiscal .......•.. , .. , . , .. , , . , ..... , ...... , . , ........ ,

em

cruzeiros

2.300,00
2.300,00
2.300.00
2.300,00
2.300.00
2. 300.00
2.300,00
2. 300,00
2.300.00
2.300.00
2. 300.00
2.300,00
2.300.00
2.300,00
2.300.00
2.300,00
2.100.00
2.100,00
2.100.00
2.100.00
2.100,00
2.100.00
1.900.00
1.900.00
1.900.00
1. 800.00
1.800.00
1. 800.00
1.800,00
!'.800,00
1.800.00
1. 800,00
1. 800,00
1. 800.00
1.800.00
1. 800.00
1.800.00
1.800.00
1. 800.00
1. 800,00

1. 800,00
1. soo.oo
1.500.00
l.Soo.oo
1.400,00.
1.400,00
1.400.00
1.400.00
1.400.00
1.400,00
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

·N.o
de
funções
1

3
1

3
1
2
1
1
2
7
1
1
7
23
1

4
1
1
55
5
1
1
1
8
2
1
lO
1
2
6

Salário
mensal
cruzeiros
Fiscal fixo .•. , ....... , , • , ... , ...... , .. , .• , •.........
Fiscal de furação .....• , ........ , .....•...• , .....••..•
Fiscal geral ...•..•..•• , , .••...................•....•.
Inspetor de usina •.....••••.••..• .................... .
Advogado-auxiliar-assistente .........•...... , .......... .
Ajudante de classificador ........•.....................
Aux. Imp. Enc. Esco de tucmas .....................•
Caixa .............•........ , ..•....... , , . , . ,,, ..•...•
Classificador ........................................ .
Conferente ........................................ ·..
Encarregado de Escritório em S. Caetano .............. .
Fiel de armazém ..............•......................
Fiscal ............................................. .
Fiscal de armazém .•....................•..........••
Fiscal de embarque .................................. .
Fiscal de entrada .................................... .
Fiscal fixo ......•.................................•.
Fiscal furador .......................•.•.............
Fiscal residente .................•..••..•.•.........• , .
Fiscal de saída .........•....................•......
Fiscal classificador ........................•..........
Ajud.ante de escritório em S. Caetano .. : . . , ........... .
Auxiliar de Serviço de Amostras •......................
Furador em S. Caetano ............................. .
Solicitador ................ , ...... , .. ,
........... .
Furador em S . Caetano ............................. .
Auxiliar de carga e descarga .................... , .... , .
Escriturário •.................................. , .. , ..
Aux Enc. do Serviço de Amostras ..........•.... , .... .
Guarda' .............................. , ....... , .. , .. .

b)
Salário
mensal
(em dó
lares)
1
1
1
1
1
1
1

em

Denominação

Gratificação de
representação
mensal (em
dólares)

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

1. 200,00

1.200,00
1.000,00
1.000,00
1. 000,00
1. 000,00
900,00
750,00
650,00

650,00
650,00

no exterior

Total N.o
mensal
de
(em dÓ· funlares) ções

Sub-chefe de Escritório de
New York ...........
Chefe de Expediente do Escri tório de New York
Chefe de Escritório de São
Francisco
Chef_e do Escritório de New
Orleans
Chefe do Escritório de C apetown
Fiscal no Oriente Próximo
Assistente do Chefe do Escdtório de New York

1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.200,00
1. 200,00
1. 200,00
1.200,00
1.200,00
1.200.00
1.200.00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1. 200,00
1. 200,00

Denominação

250

670

920

250

670

920

250

670

920

250

670

920

250
200

670
600

920
800

400

60

460

628
N.o
de
funções

1

ATOS

DO

Denominação

Chefe do Escritório de Bue. . .. .
no' Aires
1 Sub-chefe do Escritório de
Buenos Aires .........
1 Fiscal no Uruguai
1 Fiscal no Paraguai

. . . .. . .

1

PODER

EXECUTIVO

Salário

Gratificação de

mensal
(em pesos
argentinos)

representação

mensal (em .Pe-

,o,

argentirios)

900

1.900

2.800

.........

........

800
600
600

1.800
400
400

2.600
1.000
1.000

Auxiliar· de Escritório de Bueno' Aires ............

500

500

1.000

2•

FUNÇÕES EFETIVAS

N. 0
de
fun-

Total
mensal
(em pesos
argentinos)

Salário
mensal

Denominação

em

ções

cruzeiros

1
1
1
1
1
1
1
2
4
"1
1
1
3
10
1
3
2
1

4. 500,00
3.400.00
3.400,00

Agente ....... , ... , ....... , . , , .... , ............. , , ..
Advogado .. , ... , ... , ..... , ... , , ... , , .. , , . , .. , , ... , , .
Auxili2r ....... ; , .... , .... , ............. , ..... , , .... .
Classificador ... , , , .. , .......................... , ... .
Contador ........................................... .
Inspetor ......... , ... , .......... , ..... , .. : ......... .
Auxiliar ............... , . , ......................... .
Classificador ................ -.. , ..... , ..... , ........ .
Engenheiro ...................... , , , .... ·.... , ...... .
C!a,iHcadoc ........................................ .
Cta;ssificador ..... , ....... , ...... , ........ , .......... .
Advogado .............................. , .......... ·..
Auxi!ia1· ........... , ............................... .
Class-ificador .....................................· ... .
Fiel .................................... · · ... · · ... · ·
Fiscal ............. , ... , ... , , ......... , ..... , ... , .. .
Médico ........................................ , ... .
Químico ....................................... , ... .
1 Sub-agente , ... , , ........ , .............. , , .. , . , .... , .
1 Sub-inspetor ... , .... , .... , ............. , ...... , ...... .
1 Caixa ....................................... , ....... .
68 Auxiliar .. , .... , ... , .. , .. , ........ , ...... , , ........ .
i Caixa .............................................. .
2 Classificador , . , .... , ........ , .. , ........... , ......... ,
6 Fiscal ... , ...... , .... , , .. , .............. , .......... .
2 Inspetor .................................. , ........ .
1 Porteiro .. , ...... , ....... , .. , .. , ............. , ... , , ,
5 Químico ................. , ......... , ................. .
1 Separador . , ...................... , ....... , ........ .
1 Advogado .... , ...... , ................ , ..... , , ..... , .
3 Auxiliar ... , ............ , .. , ........... , ........... ,
4 Classificador ................. , ..................... .
1 Escriturário . , ........ , ......... , , .. , . , ........... , .

3.400,00

3.400.00
3.400.00
2. 800.00
2. 800,00
2. 800,00
2. 700.00
2. 500.00
2. 300,00
2. 300,00
2. 300,00

2. 300.00
2.300,00
2.300.00
2. 300.00
2.300,00
2.300.00
2.100,00
1. 9CO,OO
1.900.00
1. 900,00
.1. 900,00
1. ooo.oo
1. 900,00
1. 900.00
1. 900.00
1. BOO.OO
1. F\00,00
1. 800.00
1. 800,00

ATOS

DO PODEFt
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EXECUTIVO

N.o
de
funções

1
15
1

35
1
1
1
63

4
8
1

1
2
144

17
2
1

2
1

2
68

5
6
1
48

17
1
1
1
1

5
274

1
1
1
1
122
60

3
1·
1

2
1

1
31

17
2
102
28
1
1

Salário
mensal
Denominação

em
cruzeiros

Fiel
Fiscal ............................................. .
Inspetor . , . , . , , ..... -....... , . , , .................... .
Auxiliar ............. , . , .. , ...... ~ ....... , ...... , .. .
Caixa ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fiscal ................... · · · · · ·. · ............. · · · · · ·
Auxiliar ..... , ........ , ... , .......... , ........... , . , .
Auxiliar ......................... , , ............... .
Classificador ................ , ......... , .. , ........ , .
Fiscal ............................................. .
Guarda-livros ..... , .............. , .......... , .. , ... .
Mecânico ..... , ......... , ................ , , ........ .
Mestre de obra , .. , .. , ...... , ........... , ..... , . , ... .
Auxiliar .............. , ............. , .... , , . , ...... .
Classificador ... , . , .. , . , .. , ................ , ...... , , .
Embarcador .. , ..... , ...•.......... , , .... , .-..... , .. .
Encarregado do Arquiva de Amostras , .... , , , ..... ·, ... ,
Auxiliar Técnico ........ , ... , . ; ... , , , , , ......... , ... .
Encarregado de Pôsto . , ............................. .
Fiel ....•..........................................
Fiscal ·..... , ........... , ........ , . , . , ...... , ....... ,
Furador .... , .. , .. , ........ , .. , ..... , .... , , ........ .
Auxiliar ........ , ... ~ ....... , ...... , .. , . , .. ; .. , . , .. ;
Fiel ...................•............ , •• , ...•........
Fiscal ...............•. , , .. , • o.,., •••••••••••........ ,
Furador .. , .... , .... , ....... , .... , .. , .......... , . , ..
Sub-Porteiro ... , , ........ , ,. . , , ...... , ... , ....... , .. , .
Separador . , . , ..... ; . , .... , ..... , . , , . , .... , ...... , , .
Telefonista .. , ..... , ....... , . , .... , ........ , .. , . , .. ,
Furador ............... , . , .. , .......... , . , ......... .
Arquivista ....... , .. , .... , .....-.... , , . , .. , ........ , .
Auxiliar , •.... , .-. , ....... , .. , ....... , .......... , .. , .
Balanceiro .............•..................... , .....
Embarcador ......... , .. , ........ , ..... , . , .......... ,
Encarregado de Pôsto . , ..... , .. , .... , ........ , .... , . ,
Feitor de obra . , .. , ..... , . , .. , , ......... , .......... , ,
Fiscal ..... , .......•. , .... , .. , ....... , .. , .......... .
Furador .. , ....... , . : ..... , .... , ............. , .... , .
Gerente de Usina ...... , .........•..... , ...... , ..... .
Mecânico eletricista .. , ............... , , . , .......... ,
Motorista ..... , .. , ....... , . , , , ...... , .. , ... , , , ... , . ,
Revisor ............ , . , .. , ..... , .... , ....... , .. , . , , ..
Telefonista .... , ...................... , .......... , . ,
Zelador ........................................... .
Gerente ..... , . , ..... , .. , . , .. , ..................... .
Auxiliar .... , . , .. , .. , . , .............................. .
Balanceiro .. , , , ....... , . , .. , .................. , .... .
Fiscal . , ...... , .................... , , , . , . , ........ .
Furador ... , .... ; .. , . , ....... , , . , ..... , ......... , .. .
Motorista ........ , . , ........ , .. , .... , ........ ·.. , .. ,.
Auxiliar ... , ........ , . , ,. . , .. , .. , . , .. , , .... , .. , .... , .
o

!. 800,00
1.800,00
!. 800,00
1.600,00
!. GOO,Oú
1.600,00
!. 500,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.200,00
!. 200,00
!. 200,00
1.200,00
!. 200,00
1.200,00
1. 200,00
1.200,00
!. 200,00
1.100,00
!. 100,00
!. 100,00
!. 100,00
!. 100,00
!. 100,00
1.100.00
!. 000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
!. 000,00
!. 000,00
!. 000,00
1.000,00
1.000,00
LOOO,OO
1.000,00 .
1.000,00
1.000,00
!. 000,00
!. 000,00
!. 000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
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ATOS DO PODER

EXECU'l'IVO

NO
de
fun-

Denominação

ções

1

Ba1anceiro , .... , , , , .... , . , , . , .. , ............ , . , , .. ,

1

~~···········································'··

3

i

1
1

617
11
3

~:~~~~co

.. ::~: ·. . ·.: ·. ·.:: ·. ·. ·.: ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.

Motorista ......... , ............ , , .... , ........ , .. , ..
ASsistente Social ... , .. , .... , , .... , .. , ........ , . , ... ,
Auxiliar

Balanceiro
Bombeiro . . , . , ....... , .. , .... , , .... , .. , ..... , , . , , .
lO Contínuo
... , .............. , .................... .
1 Encarregado de pôsto . , , .. , . , . , , .. , .. , ·.... , ..... , , .. .
1 Entregador . . ... , .... , ..•.. , . , , . , .. , .. , .. , .. , .. , .. .
1 Escriturário . . .... , ........................ , ..... , ..
? Fiscal . , .. , .. , ......... , .. , .. , , . , , , , , . , , . , , , , , . , , .
11 Furador , , . , , . , ... , . , .. , ..... , .... , , . , .. , . , , ...... .
3 Motorista
1 Porteiro . . ... , ...... , .. , ............. , .. , .. , ...... ,
3 Auxiliar de Escritório ... ,_ ... , ...................... .
1 Vigia . . ...•. , , ... , .. , ....... , , .. , ..... , .......... .
91 Auxiliar . . .......... , ........ , .. , ..... , ........... .
1 Eletricista . . ..... , .. , ....... , ...... , .... , , ..... , .. .
2 Dactilógrafo . . .... , .. , .. , .... , ~. , .. , .. , .... , ...... .
11 Embarcador
.......................... , .. , .. , ... , .
1 Entregador • . •......... , .......... , ..... , , . , , . , .. , ..
2 Escriturário • . ... , ... , •............... , ...... , .... .
4 ~~ ............................................ .
. , . , .. , ..•................................
41 Furador
•.......................-.................·
1 Pedreiro
........ , ............................... .
5 Auxiliar
1 Carpinteiro , .. , .................... , ........... , , .•
19 Contínuo . . ................ , .......... , .... , .. , ... .
1 Encadernador • . ................................... .
2 Motorista . . ..............•..... , ........... , .. , .. .
11 Vigia . . . . • . . . , . , ..... , .......... , ..... , . , .... , .. , .
52 Auxiliar • . ....................................... .
.................................... , ..
1 Balanceiro
1 Capataz . . . . . . . . . . . . , ..... , .. , .. , ........ , ..... , . , .
1 Carregador . . .... , ................................ .
1 Encadernador . . .................... , .............. .
1 Enfermeiro . . ....................•.................
1. Escriturário . . .................................... .
2 Furador .......................................... .
1 Guarda . . ............. , ................. , . , .. , , , ..
1 Separador. . ..... , ..... , ..... , , .......... , .. , ..... .
.....•..........•...........•..............
2 Vigia
25 Chefe de terreiro ........•...........................
32 Maquinista . . ..................................... .
5 Motorista . . ..•.... , .............................. .
1 Carregador . . .... , .. , ............................. .
1 Vigia . . , ............ , ..... , . , ... , .. , ............ , .
1 Carpinteiro ......................... · . · ........ · .. · . ·
, .. , •............... , .................... .
4 Auxiliar
3 Guarda . ,·., .......... ,...... , ...... ' .... _... _.. ,, .. , ... .

Salário
mensal
em
cruzeiros

900,00
900.00
900,00
900,00
900,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750.00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00

750,00
• 750,00
750,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00

cso,oo

650,00

650,00
650,00
650,00
650,00

650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
600,00
600,00
600,00
550,00
550,00

ATOS

DO PODER
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EXECUTIVO

Salário
mensal
em
cruzeiros

N.O
de
funções
1
31

14
2
1

2

37
6
1

16
1
4
1

5
1

35
1
2
44

10
7
2

Denominação

........................................
.........................................
........... ····· ......................... .

Carregador
Contínuo .
Guarda
Servente . . .. , . , .. ~ ............ , . , , .. , .. , .......... .
Yigia . . .... , .. , ... , .. , .. , . , .... , ..... , . , .. , •.. , .. ,
Telefonista • , , , . , ...... , ... , .... , .•..... , , ....... , .
Auxiliar . . ...... , ... , ........ , .... , , . , .......... , . ,
Contínuo . . ....•............ , .. , ................ , ..
Furador . . ... , .. , ..... , ........................•...
Guarda .
...
..
...
Motorista
Servente
..... , ... , ..... , .... , .... , , .. , .... , .. , ..
Telefonista-auxiliar . • ...........................•...
Vigia • . . . . . . . ·... ~ ................................•
Encarregado do Secador ............................ .
Contínuo . . ..............•.........................
Guarda ....... , .........•.... -...................... .
Ascensorista . , ................................... • · ..
Auxiliar . • ......•............................... · •.
Contínuo
............ , .... , .. , ..................•
Guarda . . , ...... , . , .. , .. , .•.. , . , ........ , . , ...... .
Encarregado
........•......... · · · ..... · · · · • · · · · · •

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

550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00

s5o;oo

550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00

DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFt
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
1.

FUNÇÕES EM COMISSÃO

-

I

I

Número
de
funções

Função ou série funcional

Exce-

Referência

Vagos
dentes

I
1
2
1
1

I Presidente
I

.................
Diretor ......................
Superintendente
..... ····· ...
Consultor Jurídico . . . . .. . . . . . . .
2 •

C•$
7,500,00
6.500,00
6. 500,00
3.500,00

-

-

1
2
1
1

SÉRIES FUNCIONAIS

Adjunto de Procurador
1
1

41
35

2
3

29

1
2

25

3

7

1

7

632

A'l'OS

Exce-

Número
de
funções

2
2
3
4

7
18

Função ou série funcional

I
I
I
I

16
21
54

Almoxarife

............................
................... ··-·· .....
I ............................
I ................ ······ ......
I ............................

35
29
25
21
17

28

I

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

17
14
12
10

I
-I
I

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

I

Arquivista

25
21
17
14

• • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • •

12
27
88
127

-

I
............................
............................
............................

21
17
14

-

Auxiliar de Escritório

I

II ............................
I

I
.

3

I

5
8
12
28

I

I

I

Assistente Social

I
I ............................ I
............................

I

16
21

I

............................
............................
I ............................

I

6
11

54

5
--·

4
7

Armazenista

II ............................
............................

I

1
2
2

3

18

I
3 I

5
8
12

2
2

II
I

6

Vagos

Referência
dentes

I
11

DO PODER EXECUTIVO

.14
12
10

-

-

-

1
2
2

I
I
I
I

I
I
I

5

12
27
88
127

ATOS

DO

PODEH

Exce-

Número
Função ou série funcional

de

7

39

"4
6
8
18

4
6
8
10
28

4
6
9

Vagos

Referência
dentes

funções

12
20

G33

EXECUTIVO

I
Chefe de Terreiro
I
I
I ............................

14
13
12

............................
I ............................
I

7
12
20

I
I
I

II

39

Classificador

............................
I ............................
I . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .

I

i

I
I

I

I
I

I

I
I
. .. . . . . .. . . . . . . .

1-1;;-

I

Classificador Auxiliar

I .... .... .......... .. .. .. . . . . . .. ... .. . . ..
. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .
II ............................
II
I
Classificador Provador
I
I
I ............. ··.·············

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

I

4
6
8

41
35
29

25
21
17
14

II

4

6
8
10

28

49
45
41

19

4
6
9
19

Contador

4
5
6
7
8
30

........... •.• .............. .

45
41
35
29
25

4
5
6

25

30

7

8

634

A'l'OS

.
Número
de
funções

I
I

DO PODER EXECUTIVO

I

Função ou série funcional

II

I

ExceReferência
dentes

............................
I ............................

I ............................ I

1
I

2
5

I ............................
r ............................
I

••••••••••••••••••••••••••• o

I

I

80
120

-

-

200
!

Desenhista

I

-

14
12

I

200

I

Vagos

1.

Dactilógrafo

80
120

I
I

29
25
21.

17

I

I

-

1

-

1
1

-

2

I

5

Enfermeiro

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

1

12

1
1

I

Engenheiro

1
2

2
4
9

I

... .. . .. .. .. . ....
...
.. ...
... .. ... .. . . . ...·····
.. . .. .. .. . . .. .. .. .....
... .. ... ... .. .. . .. . ......

49
45
41
35

r

1
2
2
4

9

I

Escriturário

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

100
200
300
600

I
1
2
3
4
lO

.

II
I
I

..
..
..
..

Estatístico

.. . .. ..... .. .. .. . .. . .
.. ... ... ... .. .. . .. . ...
.. .. .. .. . . .. ······ .. . .
.. ... . .. .. .. . .. ..

21
17
14

600

)

I

10CJ
201)
300

45
41
35
29

1
2
3
4

10

ATOS

Número
de
funções

I
I
I

DO PODER

Função ou série funcional

I

4
8

12
16

IRefec~ncia

I

I
I
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Estatístico Auxiliar

II
11

I

25
21
17
14

:.::: l

Vagos

I .1
---=--1--1-6I 40

I

Fiscal

45
41

10
20

30
50
80
160

35
29

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

25
21

10
20

30
50
80
160
350

350

Furador

21
17
14

20

40
60

120

20

40
60
120

Guarda

27
38

12

10
8

51

27
38

51
116

116

Guacda~Livros

10

21

20

17

10
20

30

14

30

60

60
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I
I

Função ou série funcional

I
I
I

Maquinista

Exc e-

Número!
de

. funções

7
12
20

39

I

I

Vagos

Referência
dentes

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

II ............................
............................
I

14
13
12

7
12
20

39

Médico

45
41
35
29
25

1
1

1
1

2
6

1--J--:1

I

Motorista

17
14
12

2
3
4

1
1
1

9

I

2
3
4

9

Oficial Administrativo

10
20
30
40
50

45
41
35
29
25

150

10
20
30 .
40
50
150

Procurador
2
3

6

11

49
45
41

2
3

6

11

ATOS

Número
de
:funções

l

I
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Função ou série funcional

Referência

~~

Exce-

Vagos

dentes

J

I
I
Químico

11

I
I
I
I

I
I
I

45
41
35

I

I
1

29

I
2

25

2
6

6

Telefonista
12
10

3
3

3

3

6

6

3,

FuiJ.ções gratificadas

Gratificação anual
1

2
2

Secretário do Presidente ........ I
Secretário de Diretor .........
Chefe de Portaria ... , .... , .. .

·1

Cr$ 6. 600,00
5 Aoo,oo

Vags:
Vagas
Vagas

c,-$

C•·$ 3. 000,00

ESCALA-PADRÃO DE SALÁRIOS
Referência

I

2
3

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

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

4 ..................................... .
5
6 ..................................... .
7
8
9

lO
11

12
13
14
15

Salário mensal

100,00

150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
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Salário mensal

Referência

Cr$
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
·11
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

......................................
......... ········ ········ ······ ...... .

......... •'• .......................... .

DECRETO N. 0 17.402 -

DE

850,00
900,00
950,00
1.000,00
1. 050,00
1.100,00
1.150,00
1. 200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
1. 500,00
1.550,00
1. 600,00
1.650,00
1. 700,00
1. 750,00
1. 800,00
1.850,00
1. 900,00
1.950.00
2. 000,00
2.100.00
2.200,00
2.300,00
2.400.00
2. 500,00
2' 600,00
2. 700,00
2. 800,00
~. 900,00
3. 000,00
3.100,00
3.200,00
3. 300,00
3.400,00
3.500,00

21 DE DEZEMBRO DE 1944

Classifica Guarnições Especiais

O Presidente da República, usando da ,atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 39, parágrafo único,
do Decreto-lei n.O 7 .039, de 10 de novembro do corrente ano, decreta:
Art. 1.0 São classificadas do seguinte modo as Guarnições Especiais
abaixo designadas:
1.a categoria - Amapá, Barranco Branco, Bôa Vista do Rio Branco, Brasília, Casalvasco, Clevelândia, Coimbra, Cucuí, Fernando de Noronha, Gua~
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jará Mirim, Içá, Macapá, Óbidos, Oiapoque, Pôrto Velho, Rio Apa, São Luiz

de Cáceres, Tabatinga, Tocantins e Vila Bittencourt (Japurá).

2.a categoria - Fazenda Jardim, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guarapuava,
Illia do Mel, Joazeiro (Bahia), Iguaçu (Laranjeiras), Miranda, Palmas, Petrolina, Pôrto Murtinho, Santa Rosa e Três Lagôas.
Art. 2.0 O presente Decreto entra em vigor na ds.•ta de sua publicação,
.revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da

Repúbl~ca.

GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 17.403 -

DE

21

DE DEZEMBRO DE

1944

Inclui nos efeitos do Decreto~lei n. 0 4. 166, de 11 de março de 1942, a
sociedade que menciona e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 2.0
do Decreto n. 0 10.358, de 31 de agôsto de 1942; 5.0 do DecretoMlei n.O 4.807,
de 1 de outubro de 1942; 3.0 do DecretoMlei n.O. 5.661, de 12 de julho de
1943; e 1.0 do DecretoMlei n.O 5. 777, de 28 de agôsto de 1943, decreta:

Art. 1.° Fica incluída nos efeitos do DecretoMlei n. 0 4.166, de 11 de
março de 1942, para o fim de ser liquidada, a sociedade "Pro-Pecuária - In ..
dústria de Forragens Equilibradas Limitada, com sede na capits.•l do Estado
de São Paulo.
·
Art. 2. 0 A liquidação será processada pela Comissão de Liquidantes da
firma 1'heodor Wille & Cia. Ltda., ficando a seu cargo o ativo e o passivo
da sociedade.
Parágrafo umco. O processo pelo qual se fará a liquidação será estabelecido pelo Banco do Brasil S. A., na qualidade de Agente Especial do
Govêrno.
Art. 3.0 O saldo apUrado na liquidação será distribuído pelos sócios, de~
vendo ser recolhido ao Banco do Brasil S. A., na forma do DecretoMlei nú~
mero 4.166, de 11 de março de 1942, ou d~ Decreto~lei n. 0 3.911, de 9 de
dezembro de 1941, o que tiver de ser incorporado ao Fundo de Indenizações ou de permanecer sob disponibilidade fiscalizada.
Art. 4.0

~ste

Art. 5.0

Revogam~se

Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

G40
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DECRETO N. 0 17.404- DE 21 DE DEZEMBRO DE 1944

Determina a incorpocaçiio ao Fundo de Indenizações de valor que
menciona e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo ern vista o dsiposto no art. 2.0 dCl
Decreto n. 0 10.358, de· 31 de agôsto de 1942, e na alínea a,§ 2.0 , do art. 1.0 ,
do Decreto-lei n. 0 5. 777, de 26 de agôsto de 1943, decreta:

Art. 1.6 O produto apurado na liquidação da ern'prêsa Aços Stiria Limitada, coro sede nesta Capital, de que trata o Decreto n.O 14. 176, de 6 _de
dezembro de 1943, será integralmente recolhido ao Fundo de Inclenizaçoes
previsto rio art. 3.0 do Decreto-lei n.O 4. 166, de 11 de março de 1942.
Art. 2.0

Êste Decreto entrai·á em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0 da Independênçia e 56.()
da República.
GETULIO VARGAS ,

A. de Souza Costa.

DECRETO N. 0 17.405 -

DE

21 DE DEZEMBRO DE 1944·

Exclui do re(Jime de liquidação o Laboratório Zambeletti Limitada, de São
Paulo
O Presidente da República, USô:'ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 4.o
e 7. 0 do Decreto-lei n, 0 4. 807, de 7 de outubro de 1942, e no art. 4. 0 , parágrafo único, do Decreto-lei n, 0 5.661, de 12 de julho de 1943, decreta:
Art. 1.° Fica excluído do regime de liquidação :x que foi submetido pelo
Decreto n, 0 13.560, de 1 de outubro de 1943, o Laboratório Zambeletti Limitada, com sede em São Paulo, cessando as atribuições do respectivo Liquidzmte.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETULIO VARGAS,

A, de Souza Costa,
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21 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileira /saias Alves da Silva a comprar pedras preciosas.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.4-07 -

DE

21 DE DEZEMBRO DE 1944

Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Material do Ministério da Viação e Obras Públicas
O Presidente da República, us~ndo da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 1.° Fie~ alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Divisão do Material, do
Departamento de Administração, -do Ministério da Viação e Obras Públics•s.
Art. 2.0 A despesa, com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 39.000,00 (trinta e nove mil cruzeiros) anuais, correrá à conta
da Verba I ~ PessoB.l, Consignação II Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, do Anexo do Minist-ério ds: Viação e Obras Públicas, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor em 1 de janeiro de 1945.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0
56. 0 da República.

da Independência e

GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

·Col. de Leis -

Vol. VIII

F. H

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DO MATERIAL

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Séries funcionais

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

..

XI

I

X

Auxiliar de Escritório

1
1
1

I

2
2

7
~

I

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

I
I
I

II

Número
de
funções

I

I........................ II
I
I'

Tab~la

Referência

IX
VIII
VII

I
I Ordinária
I Ordinária
I Ordinária
I Ordinária

3

Ordinária

3

I

II
I

2
2

2

12

I

I
I

II

Auxiliar de Escritório

Ii

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . I

I

I
II
I

I

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

'Tabela

Referência

Séries funcionais

I
XI
X
IX
VIII

II
I

VII

I

Ordinária
Ordinária

I Ordinária
I Ordinária

II

Ordinária

I
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DECRETO N. 0 17.408 -

DE

21

DE DEZEMBRO DE

1944

Declara sem efeito a autorização conferida ao cidadão brasileiro Fortunato
Ferreira Campos pelo Decreto n.0 13.246, de 25 de agôsto de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (C6digo de Minas) e a pedido do concessionário, decreta:
Art. 1.° Fica declarada- sem efeito a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Fortunato Ferreira Campos pelo Decreto número treze mil duzentos
e quarenta e seis (13.246), de vinte e cinco (25) de agôsto de mil novecentos
e quarenta e três ( 1, 943) .
Art. 2. 0 Revogam-se S.'S disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0
56. 0 da República.

da Independência e

GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.409 Retifica o Decreto n.

0

DE

21

DE DEZEMBRO DE

1944

16.335, de 9 de agôsto de 1944

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (C6digo de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica retificado o artigo primeiro ( 1.0 ) do Decreto número
dezesseis mil trezentos e trinta e cinco (16.335), de nove (9) de agôsto
de mil novecentos e quarenta e quatro ( 1944), que autoriza o cidadão brasileiro Sílvio Santos a pesquisar espato islândico e associados, no distrito de
Barracão, no município de Lagoa Vermelha, no Estado do Rio Grande do
Sul, o qual passa a ter· a· seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Sílvio Santos a pesquisar espato-islândico e associados numa área de
dez hectares (10 ha), situada no distrito de Machadinha, município de.Lagoa Vermelha, no Estado do Rio Grande do Sul, delimitada por um retângulo que tem um vértice a novecentos e quarenta metros (940 m), rwno
cinq·üenta graus trinta minutos sudeste (50° 30' SE) do Salto do Tigre no
arroio do Tigre e os lados, que partem -dêsse vértice, com -quinhentos metros ( 500 m), setenta e cinco graus sudeste ( 75° SE); duzentos metros
(200 m), quinze graus sudoeste (15° SW),
Art.' 2.0 A presente alteração de Decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.° Ficam mantidas as demais disposições dos artigos do referid()
Decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N.O 17.410 -

DE

21

DE DEZEMBRO DE

1944

Renova a autorização conlerida ao cidadão brasileiro Antônio Mendes Teixeira pelo Decreto n.0 9.013, 'de. 13 de março de 1942, para pesquisar
ouro, cassiterita e associados nos municípios de Encruzilhada e Piratini,
no Estado do Rio Grande do Sul

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Mendes Teixeira,
em. renovação à autorização de pesquisa que lhe foi conferida pelo Decreto
número nove mil e treze (9 .. 013), de treze (13) de março de mil novecentos
.e quarenta e dois ( 1942), a pesquisar ouro, cassiterita e associados .no leito
e margens do rio Camaquan, nos municípios de Encruzilhada e Piratini, •lo
Estado do Rio Grande do ·Sul, numa área de cento e setenta hectares (170 ha),
delimitada por duas (2) faixas de largura de cinqüenta me~ros (50 m) paro
cada lado do leito do rio Camaquan e com os cumprimentos medidos para
montante nas margens dêsse rio, respectivamente de sete (7) e dez· (10)
quilômetros, o primeiro (1.0 ) a partir da barra do arroio das Mortes e o
segundo (2, 0 ) a partir de um ponto do rio Camaquan situado à distância
de dois mil cento e e trinta metros (2 .130 m) medfda para montante da
barra da sanga do Lageado.
Art. 2,0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil e setecentos cruzeiros (Cr$ 1.700,00)
.e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4,0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0 da Iridependência e 56. 0
-da Rep.ú blica.
GETULIO VARGAS.

A polonio Salles.

DECRETO N. 0 17.411 -

DE

21 DE DEZEMBRO DE 1944

Renova a autorização conlerida ao cidadão brasileiro Antônio Mendes Teixeira pelo Decreto n. 0 9. 014, de 13 de março de 1942, para pesquisar
ouro, cassiterita e associados no munidpio de Encruzilhada, do Estado
do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0 ar·tigo 74, letra a, da Constituição e no~ têrmos -do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Mendes Teixeira, em renovação à autorização .de .pesquisa que lhe foi conferida pelo
Decreto número nove mil e quatorze (9.014), de treze (13) .de março de
mil novecentos e quarenta e dois ( 1942), a pesquisar ouro, cassiterita e asso·
dados em terren9s situados à margem esquerda do rio C:imaquâ e no trecho
do leito dêsse no contíguo aos terrenos e no lugar denominado Rincão do
Belchior ou das Gamelas ·no terceiro (3. 0 ) distrito do município de En-
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cruzilhads.• do Estado do Rio Grande do Sul, nas duas (2) áreas seguintes,
perfazendo cinqüenta e um hectares e cinqüenta ares (51,50 ha). Uma, de
trinta e oito hectares (38 ha), delimitada por um triângulo mistilíneo que
tem um vértice num ponto da margem esquerda do rio Camaquã situado
à distância de setecentos e oitenta metros .( 780 m) para montante da bai"ra
da sanga do Lageado e cujos lados, a partir dêsse vértice, tem os seguintes
comprimentos e orientações: seiscentos e vinte metros (620 m), cinqüenta
e um graus e trinta minutós sudoeste (51° 30' SW); mil cento e quarenta
metros ( 1. 140 m), trinta e oito graus e trinta minutos sudeste (38° 30' SE),
continuando pela margem esquerda do rio Camaquã e para jusante até o
ponto de partida. Segunda (2.a) área, de· treze hectares e cinqüenta ares
(13,50 ha), delimitada por uma faixa da largura de cinqüenta metros (50 m)
para cada lado do eixo do rio Camaqriã, contada para montante, na extensão
de mil trezentos e cinqüenta metros ( 1. 350 m) a partir do ponto de amarração da primeira ( l.a) área.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e vinte cruzeiros (Cr$
520,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em .contrário.
·Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio . Salles,

DECRETO N.O 17.412 -

DE

22

DE DEZEMBRO DE

1944

Cria iuncões na Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do
Q~artel General .da 4.a Zona Aérea, do Ministério da Aeronáutica
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada, de conformidade com a relação anexa, a Tabela
Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Quartel General da 4.8
Zona Aérea, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na im·
portância de Cr$ 106.200,00 (cento e seis mil e duZentos cruzeiros) anuais.
correrá à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação li - Pessoal Extranume·
rário, Subconsignação 05 Mensalista, do Anexo n. 0 13 - Ministério d3.
Aeronáutica-,- do Orçamento Geral da República para 1944.
Art. 3.0

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.oda República.
GETULIO VARGAS.

Joaquim Pedro Salgado Filho-

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
QUARTEL GENERAL DA 4. 8 ZONA AÉREA
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
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I

"'

SITUAÇÃO PROPOSTA

-

-

-

-

II

Tabela

Referência

I

I

-

1
1

........................ I
. .. . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . I

II

I

II
I
I

Séries funcionais

-

Tabela

Referência

[

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II
---l
1

I

Projetador i:uxi!iar

I
I

Engenl1eiro ·

I
I
I

Númem
de
funções

1

I

I
-

XII

-

Ordinária

Projetador auxiliar

1
1-

---1
2

1
1

2

XVII

I

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

I
I
I

I

1
XIII
XII

I
I

__I
I
Topógrafo
I
........................ I

........................ I

i

r

XIII
XII
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DECRETO N. 0 17.413
Autoriza a firma

Brasileira

Rabay

EXECUTIVO

DE 22 DE DEZEMBRO DE 1944
&

Cia.

a

comprar

pedras

preciosas.

Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.414 -

DE 22 DE DEZEMBRO DE 1944

Altem a lo,tação numérica das repartições atendidas pelos Quadros Permanente
e Suplementar do Ministério da justiça e Negócios Interiores

O Presidente da República, usando da atribuição gue lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art, 1.0 Passa a lotação numérica do Departamento F.ederal de Segurança Pública, coÍ1stánte dos Decretos ns. 15. 394, de 27 de abril de 1944, e
15.818, de 12 de junhO de 1944, a· vigorar com as alterações introduzidas
pela tabela anexa a êste Decreto.
Art. 2.° Fica excluído da lotação permanente do Arquivo Nacional, aprovada pelo Decreto 15.394, de 27 de abril de 1944, um 'cargo de arquivista
e ·incluído na lotação permanente do Instituto Félix Pacheco (D. F. S .P.) .
Art. 3,° Ficam incluídos na lotação suplementar do Serviço de Assistência a Menores (Sede), aprovada pelo Decreto n. 0 15:394, de 27 de abri!
de 1944, dois cargos de dacttiloscopista:-auxiliar.
Art. 4.0 Passa a lotação numérica das repartições atendidas pelos Qua.
dros Permanente e Suplementar do, Ministério da Justiça e Negócios Interiores, com alterações introduzidas por êste Decreto, a figurar com um total
de 5. 587 cargos, sendo 4. opa na lotação permanente e 1. 587 na lotação
suplementar.
Art. 5.0 O Ministério da Justiça e Negócios Interiores, dentro de 30
di&s, proporá ao Presidente da República a lotação nominal do Departamento
Federal de Segurança Pública, correspondente às alterações. feitas por êstc
Decreto.·
Art. 6.0 O presente Decreto. entrará em vigor a 1 de janeiro de 1945,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandie Marcondes Filho.

AlteraÇão_ da lotação numérica do Departamento Federal de Segurança Pública, a que se ·refere o Decreto n.o 17.414,
de 22 de dezembro de 1944
DetJ:trtniuento ·li'c(teral
l<'cdernl 1le Scgurnlll!ll
Pública

CARGOS E

Institu_to Fí.lix Pacheco

_

. Lotação

IPermanent-e I Suplementar

~--

n 11! -

!

Cargo isolado em comissão

n;,eto'

. -........... . . . . . . . . . . . . . .. ------;---C--12
I
_____::1_

carioot~;~~~a~·
·a; ·~;~;;~~~;o· -~~~~;·;; · ··· ·
Fotógrafo
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c.,Joot~~ .~~;,~;;; . . . . . . .

-

/

_____

1

1

. ............ ---_-----;-lll-----ê1'----

....... , ...........•.... ,

5

Arquivista
.........................
Dactiloscopista . . .... , ... , . . . . . . . . . . . .
Dactiloscospist-a-auxiliar
,.............
Escriturário
.. , .... , , ..... , . , .. , , . . .
Oficial /odministrativo
,•.. ... .. .. ... .
Servente
.. , ......... , ... , ...... , . . .

1
2

Almoxh<rife

-

192
41
-

I

___,_____
-

1

12

-

i·

Lotação

___

_

-

1

--

-

I

18
114

_!1 ___

-

I Suplementar

13

II

-----;cc·--T------"'

_4:____~_
_____
_
_ _ _ __
3

~

~

1

1

_____
'""
5_

1

5

1

4

'r

I)

-

Lotação

____

19
7
-

c
1

86

-

64

I

-

I

-

1

6

211
48
-

1

1

]
1
1

I

-

64
18
120

-:-:--~----- -----:-:-::----i------=-l-----:-:c:---c--c~
1

I

I -

,.;í
~

--

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
241
132
112
70
353
202
I V - Resumo
I
1 - Cargo isolado em comissão.......
12
I
1
13
I
5
4 __
11 - Cargo· isob:~do de provimento efetivo
1
_
~--~---1
0
III ~ Cargo de carreira ..... , . . . . . . . . .
241
:
132
_
112_
_ 7_
353
202
Total ge,al. ........ _............... --2-53---~-~33--113
:
74
----36G--~-io7--1

~
~~

1
1
84

1

-

Permanent-e·! Suplementar1' Permanente

-------------~,----

1 -

Tot:1l

(Excluí.do o I. F. Pacheco)

CARREIRAS

I

1

"'
;:;
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DECRETO N.0 17.415 -

DE

22

DE DEZEMBRO DE

1944

Altera as séries funcionais de Identificador e Investigador da tabela numé~
rica de extranumerário~mensalista do Departamento Federal de Segurança
Pública e cria a tabela numérica de extranumerário-mensalista· do Insti-tuto Félix Pacheco

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas as séries funcionais de Identificador e Investigador da tabela numérica de extranumerário-mensalista do Departamento
Federal de Segurança Pública, de conformidade com a tabela anexa a êste
Decreto.
Art. 2. ° Fica criada a tabela numérica de extranumerário-mensalista
do Instituto Félix Pacheco, na forma da tabela anexa a êste Decreto.

Art. 3.0 As funções da tabela do Departamento Federal de. Segurança
Pública, transferidas para a Tabela do Instituto Félix Pacheco, continuarão
preenchidas pelos respectivos ocupantes, constantes da relação nominal anexa.
Art. 4.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 1.578.600,00, correrá à conta da Verba 1, Consignação II
Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalista, do Orçani.ento
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores para 1945.
Art. 5.0 Êste Decreto entrará em vigor a 1 de janeiro de 1945·, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho,

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES

DEPARTAMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

Número

I

de

Séries funcionais

funções

13
16

I

49

250
260
320
350
605

IReferência I ,

Número
Tabel~

I

de

Séries funcionais

funções

I
I

I

IReferência I

Tabel~

Identificador
Identificador
Identificador
Investigador
Investiga•.:lor

Investigador
Investig&..:lor

. .. .
.....
.....
.. " ..
......
.....

" ....
......

IX
VIII
VII
XI
X
IX
VIII
VII

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

11

12
32
250
258
320
345
603

Observações

-

-

I Inve,tig2dor.
j

I
I

I

Identificador

I Identificador
Identificado:r
I
I

lnvestigs..dcr
Investigiõ..dor
Investigf.'::l.or
Investigz.dor
InvestigOOor

.....
. ....
. ....
......
......
" ....
......
......

IX
VIII
VII
XI
X
IX
VIII
VII

I

Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária
Ordinária

D. F. S. P. -

INSTITUTO FÉLIX PACHECO

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL
~---1

Númem ~--------~-~~-~-~
de
funções

1

Núme'o I Séries funcionais
I 'I'abel~ I1funcões
de

I

I

I Séries funcionais

1

Referência

1

I

1

I .......... .... I
1
·l
I
I

1
..;-..1_

II :::::::::::::::F.lI
i

I

Investigador (D.
S.P.) .. ······i
Identificador (D.F.)

S.P.) ........ ,

(D.F.I

Identificador
. S. P. ) ... , . . . .
Investigador (D.F.

S. P. ) ........ I

li

___c

I

·-1
3

5
7

!O

]
. " .
IX ·jordmana

14

VIII
VIII

I
I Ordinária '1'
\
I Ordinária I

I

!

II

II

'

18

I

VII

\Ordinária

I

Identificador
Identificador
Identificador

I
I
Identificador
II Identificador
I Inve.-;tigador
''

I

! Refecência

I

I
I
I

I
I

.... .I
.....
I

i

. ... . I

I

. ... . I

I

.I

XIII
Xli
XI

28

I

I
I

I

I

"'
"o

VIII I Ordinária

13 -funções a serem
pr~enchidas à propor- S.
ção que forem supri- ::;::
0
midos 13 cargos da
carreirSJ de Dactiloscopistà-auxiliar do Quadro Suplementar, do
Ministério da Justica

I
II

II

. ... . I

~

8

o

o"'
"'""'

I
I
I
I

I
Identificador

Observações

Ordinária
Ordinária
Ordinária

I
IX I Oedinária
I
I

I

I
I

Tabela

X I Ordinária

I

II

I
I
I

Identificador (D.F.\

I

I

II

I

I

~

I Ordinária

X

I

S.P.) ........ \

:i

II

I
13

----

VII

lI

Ordinári~

"8'"

e Negócios Interiore"'s,
na razão de uma função para um c<::.•rgo.
15 funções a serem
preenchidas à propor-

I

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I
I . . . . . . . . . . . .. . . '
I
I Investigador (D.F.I
I S.P.) . . . . . . . . !
'' Identificad<:.: (D.F.I
S.P.) . . . . . . . . !
Identificador (D.F.I
I S.P.) . . . . . . . . I

3

5
4
1

I

Investigador (D.F.I
I S.P.) ........
I
Identificadoc (D.F.I

I

S·.P.) ........
Investigador (r F.
S.P.) ........

I .............
I

I

I

............... I
........
I
............... '
............... I
... ' ...........
'.

I

........
..... •.· ........

I

I

I

I

I

I

5

I

I

'

X
IX

VIII
VIII
VII

I
I
I Ordinária
I
I Ordinária
I
I Ordinária I
I

'

10

18
28

I Ordinária !

II Ocdináda

VII

Ordinária

I

çâo qUe forem Sendo
suprimidos 15 _cargos
da carreira de Dactiloscospista-auxiliar do
Suplemente:r,
Quadro
do Ministério da Justiça e NegóciOs Interiores, na razão de uma
função para um cargo.

II
i

I
I

Auxiliar
tório de.

.

~-s~~i~~

I

i Auxiliar de Escri-l

tório . . ..... ·j·
I Auxiliar
de Escri-

I
I
I

tório

....... I
I

i Auxiliar
tório

de Escri-j

I' Auxiliar

de Escri-

I'
42

1
1
1
1
1
2

3

5
7
12

XI

I

11

I

I

I

tório
Fotógrafo

.......

Fotógrafo-Auxiliar.
Estatístico
Estatístico
Estatístico
Servente
Servente
Servente
Servente
Servente
. . ... . I

X
IX

'I
I

Ordinária

I
I
I Ordinária
I
I

Ordinária

I
VIII I Ocdináda
VII
XI
VII
IX

VIl!
VII
VII
VI

v

IV
I1I

II

Ordinária
I Ocdináda
Ordinária
Ordinária
I Ordinária
I Ordinária
I Ocdinácia
Ordinária
Ordinária
I Orclinári3

1
I

>
8
o

tn

"'o
"'o
"'
""'
"'X
o

e"'
::l
o""

I Or~inária

"'"'
"'
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DECRETO N. 0 17.416 -

DE 22 DE DEZEMBRO DE 1944

Cria a série funcional de- Professor do Ensino Industrial, substitui as Tabelas
Ordinária e Suplementar de extranumerário·mensalista da Divisão do
Ensino Industrial, do Departamento Nadonal de Educação, do Ministério da Eà..rcação e Saúde, e dá outras providências.
Ainda não foi publicado- no Diário Oficial.

DECRETO N. 0 17.417 -

DE 26 DE DEZEMBRO DE 1944

Suprime cargos extintos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 1.0 , alínea n, do Decreto·lei n.0 3.195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Ficam suprimidos cinco (5) cargos da classe H da carreira
de Comissário de Polícia, do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, vagos em virtude das promoções de Virgílio Lucindo
Pereira dos Passos, João da Costa Leite, Sadi Azambuja Caldas, Jonas Luis
Estêves e Custódio da Veiga Cabral, devendo a dotação correspondente ser
levada a crédito da Conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.o.
da RepúbliCa.
GETULIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 17.418 -

DE 26

DE

DEZEMBRO DE 1944

Declara de urgência a desapropriação a que se refere o Decreto n.O 12. 545.,
de 7 de junho de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com o disposto no Decreto·lei·
n. 0 3. 365, de 21 de junho de 1941, qecreta:

Art. 1.0 E' declarada de urgência, para efeito de imediata imissão de
posse dos bens, a desapropriação dos imóveis de que trata o Decreto número 12.545, de 7 de junho de 1943, não abrangidos pelas declarações de·
urgência promulgadas pelos Decretos ns. 14.436, de 5 de janeiro de 1944,
e 15.392, de 17 de abril de 1944.
Art. 2.° Fica o Ministério da Aeronáutica autoriZado a promover a
efetivação da providência indicada no artigo preCedente, na forma prescrita,
no art. 15 do Decreto·lei n,0 3.365, de 21 de junho de 1941, correndo a·
despesa à conta dos créditos para êsse fim já empenhados.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em. contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 ··
da República.
GETULIO VARGAS
Joaquim Pedro Salgado Filho ..
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DECRETO N. 0 17.419 -

DE 26 DE DEZEMBRO DE 1944

Altera as Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar de Extranumeráriomensalista. da Faculda.de Nacional de Medicina. do Ministério da Educação
e Saúde, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, na forma da relação anexa, as Tabelas Numéricas Ordínária e Suplementar de Extranumerário-mensalista da Faculdade Na·
cional de Medicina, da Universidade do Brasil, do Ministério da Educação e
Saúde.
'
Art. 2.0 A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos cruzeiros)
anuais, correrá, no próximo exercício, à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação 11 Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 Mensalistas,
Anexo - Ministério da Educação e Saúde, do Orçamento Geral da República
para 1945.
·
Art. 3.0 ~ste Decreto entrará em vigor em 1 de janeiro de 1945.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Gustavo Capanema.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAúDE
UNIVERSIDADE DO BRASIL -

FACULDADE NACIONAL DE MEDICINA

TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

SITUAÇÃO ATUAL

Núdmeem
funções

I

~ I <~xi/ia:t :E~crUóu~
-

~

Séries funcionais

::

SITUAÇÃO PROPOSTA
---,---------,------~---

Refe,ência

I

:1::::::::::::::::::::::::1

~

I

fu~~es

II

Sédes funcionaio

II

Refe,ência

II

-~---~~-------~-

Tabela
--

X

IX
VIII
VII

XVII

I

-

I~-·~ --:-+i-.-.----..-.--~--~~~~·~~~~-·······
.

~

lf>

"'

I

XI

I

Biologista

Númem

Tabela

'~~1 11==-1~!:7TO.T7 i ~i~
I

1

2

I

o

'd

g

I

I

XVII

2

------~---------------------~---------+---------II-----:--~~-.-.-.-_B~.~:o~.~-~g-i~~,-~---A~."--~~i~~~-~---.-.-.~~-------x-v--~~--------

""'

"''"
";j"
8

Interno

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

53

·

Interno

IX

i

53
Laboratarista

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

35

IX

. ......... ·-· ............

52

Ordinária

'

IV

I

52
Ordinária

38

35

38

I

Laboratarista
I . .......................
I
I
I

I

Médico

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

4

IX

XVI

"'o

4
Técnico de Laboi:atório

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

3

XVI

3
Radiotécnico

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

I

xvn

I

.

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR

I
24
24

I

Assistente de Ensino

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

XIX

Suplement.l

I

Assistente de Ensino

23

I ........................

23

I

I

I

XIX I

I
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DECRETO N. 0 17.420

DE

26

DE DEZEMBRO DE 1944

Conce'de aumento geral de salário e institui o regime de salário-família na
Caix8. Econômica Federal do Rio_ Grande do Sul

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

Art. 1.0 Os salários dos empregados da Caixa Econômica Federal do
Rio Grande do Sul ficam elevados nos têrmos dêste Decreto.
Art. 2.0

O aumento é concedido sôbre os salários vigentes em novembro

de 1943 e na seguinte proporção:

Salário mensal
Até 650
De
651 a 1.400 ....................... .
De 1.401 a 2.900 ....................... .
De 2.901 a 3.400 ....................... .
De 3.401

Aumento mensal

c,s

c,$

em

diante ...................... .

150
200
300
400
500

Art. 3.0

Além do aumento fixado no artigo anterior fica instituído, para
os empr~gados da Caixa, o regime de salário-família que vigorar para os servidores civís da União.
Art. 4.0 Os atuais cargos e funções da Caixa passam a constituir as Ta.
belas Numéricas Ordinária e Suplementar anexas a êste Decreto e que dêle
são parte integrante.
§ 1.0

A Tabela Numérica Ordinária compreende:

I II -

funções isoladas de provimento em comissão;
séries funcionais;
III - funções gratificadas,
tôdas de caráter permanente.
§ 2 ° A Tabela Numérica Suplementar compreende funções isoladas efetivas, séries funcionais e funções gratificadas, as quais tendem à desaparecer.

Art. 5.0 As refe:.ências de salário das funções que integram as Tabelas
a que se refere o artigo· anterior têm os valores constantes da escala padtão
de salários anexa, aprovada pelo Decreto n.O 15.494, de 9 de maio de 1944.
Art. 6.0 O número de funções preenchidas em cada série funcional da
Tabela Numérica Ordinária não poderá ser superior ao total previsto como
situação definitiva para a mesma série funcional.
Parágrafo único. Nas séries funcionais em que, pela existência de eKcedentes, o núm~ro de funções preenchidas fôr igual ou superior ao total previsto como situação definitiva, não serão providas funções vagas, exceto por
promoção, até o que o número de funções preenchidas se torne inferior àquele
total,
Art. 7.0 As funções isoladas, de provimento efetivo e em comissão, da
Tabela Numérica Suplementar serão suprimidas á medida que vagarem, nii.o
podendo ser novamente prenchidas, ainda que em caráter provisório.
Art. 8.0 Nas séries funcionais da Tabela Numérica Suplementar, as
funções serão preenchidas exclusivamente por promoção, suprimindo-se, à m~
dida que vagarem, as de menor salário em cada uma, as quais igualmente não
poderão ser preenchidas, ainda que em caráter provisório.
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Art. 9.0 As séries funçionais da Tabela Numérica Ordinária, que não
po;;suircm ocupantes, e que tiverem correspondentes na Tabela Numérica Suplementar, só poderão ser preenchidas à medida que forem sendo suprimida3
a~ funçôs das séries funcionais dessa- última Tabela, na razão de 1 p')r 1.
Art. 10. As g;atificações adicicnais por tempo de serviço, cujo pagamento é assegurado aos atuais empregados por fôrça do § 4. 0 do art. 4. 0 do
Decreto-lei n. 0 7. 193, de 26 de dezembro de 1944, são as constantes da relação anexa.
Art. 11.0 Aos ·atuais empregados fica assegurado o pagamento da diferença entre o salário das funções que lhes corresponderem nas tabelas anexi:ls
e o salário atual, majorado na forma do art. 2.0 •
Parágrafo único. Salvo nos casos de aumento geral de salários, cessará
o pagamento d~ssa diferença quando o l'l.npregado vier a perceber salário igual
ou maior que o salário atual majorado na forma do art. 2.0.
Art. 12.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, exceto quanto ao aumento e ao regime de salário-família, que vigorarão a partir
de 1 de janeiro de 1944.
Art. 13.

Revogam-se as disposições em contráriO.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Scuza Costa.

CAIXA ECONôMICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
TABELA I'J"'UMÉRICA ORDINÁRIA
I -

sx-r:uAÇÃO

Número
de
funções

I

-

2

1
1

5

I
I

I

Presidente ......

·1I

Diretor , .........
"

I

Número
Vencimento
de
funções

Função

I .....

SITUAÇÃO PROPOSTA

ATUAL

I

II

FUNÇÕES EM COMISSÃO

..........

Função

Refer~ncia

-

.................
. . . . . .. .
I Contador
. .. .. ... . . . . .. .. .

2. 500,00

Secretário Privado.

1.880,00

-

-

I
1
2
1

1
1
.1
1

8

I

Presidente
.....
Diretor
........
Assistente do Conselho Administrati v o
........
Secretário Geral ~-.
Contador Geral
Tesoureiro Geral
Secretário do Conse lho Administrativo

Cr$
5. 500,00
5. 500,00
4. 500,00

Vs.ogos

Observações

.

I

-Cr$
5.000,00
5.000,00

Excedentes

ou
venciment.

I

I

I

-

-

I
I
I

I

-

-

1
1

...
..

49
47
47

-

-

.........

40

-

-

1

3

o preenchimento
das funções de Assistente do Canselho Administrativo,
Secretário Geral e
Tesoureiro Gera 1
fica condicionr:.do à
supressão das funções isoladas efetiv as de igual de nominação da Tabela
Numérica Suplementar,

I1 -

SITUAÇÃO

SÉRIES FUNCIONAIS

ATUAL

I
I
lNúme'o
de
Vencimento

.

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Número
de
funções

-3

Função

funções

I
I
I .................
Advogado

.......

-

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

3

1

--

3

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

1
1
1

I

I
Perito avaliador ...

46
43
40

I

-

Perito avaliador ...

I.................

BOO,JO

1
1
2

Fiei de 1." classe
Fiel de 2."
Fiel de 3." classe

7
4

cla"el

I

27
19

4
Ajudante de Tesourei r o

5

35

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

16
1. 600,00
1. 300,00
1.200.00

8
16

I

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

3

5

I

V&-gos

Observações

I

II

-

-

2

-

1
1

2

2

----

I

Avaliador de jóias
e Mercadorias

1. 500,00

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

Excedentes

I

AdvoJ5ado

3

I

4

Referência

I

c,$
2.140,00

Função

I

I
I

37
29
23

I

-

1
1

-

I

-

-

2
2

I

I

-

1
1

-

4
4

4

-"'
O>

SITUAÇÃO

ATUAL

SITUAÇÃO PROPOSTA

I
I

Número
de
funçOes

)Número
de
Vencimento i
:funções

Função

I
1
2

-

Cr$
Engenheiro chefe.
Engenheiro adjunto

I
1
1
1

2.140,00
1. 700,00
-

II .................
I

3

I

3

I

I
I

I

I

I

II

. . . . . . . . . . . .. . ..
I ..................

I

I
I

I .................
'

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

I

I

21
17
14

Observações

II

1
1

I

--------

I
I

66

1
1

I

I

I

-

II

I
Esccitutário

-

43
39
35

V::..gos

I

Engenheiro

I .. . . . . . . . . . . . ... .

I
12
22
32

II Excedentes

I

I
.

Referência

I

·--

I

I

Função

-

I
I

12
22
32
66

As funcões desta
'.
sene
funcional só
poderão ser preenchidas à medidZ: que
forem sendo suprimidas as funções de
menor salário da
'.
sene
funcional de
Oficial Administrati v o da Tabela Numérica Suplementar.

I
I

-

·I

I . ... . ... .. .. .. ...

MéC:ico chefe ...
Médico adjunto , ..

Médico

2.140,00
1.500,00

-

2

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

I
I
I

43
35
29

3

I

I
I

\

II
I

I

-

-

I

-

I

-

-

I
I
I

-

3

I

Motorista

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

I
I
I

-

-

16
14
12

I

3

'

I

I

I

I

I
I

I
. . . . . . . ... . . . . . .

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

26

I

----·

..

tivo

.

3
4
5
6
8

I

Oficial Administra-

I

I
I

I
I

As funções desta
sene funcioná! s6
poderão ser preenchidas à medid~ que
forem sendo suprimidas as funções
gratificadas de motorista da Tabela
Numérica Suplementa r.

-

45
41
35
29
25

-

3
4
5

-

8

-

I

6

I

I

26

As funções desta
sene funcional s6
poderão ser preenchidas à medida que
' forem sendo suprimidaG as funções de
menor salário da
série funcional de
Oficial Administrative da Tabela Numérica Suplementar.

SITUAÇÃO ATUAL

Número

de
funções

SITUAçÃO PROPOSTA

1.

I

r Vagos

Número
Função

Vencimento

de

Função

Referência Excedentes/

funções

Observações

r
Servente

10
15
21
46

•••••••••• o o •o••·

10

•••••••••••• o ••••

8

•••• o ••• "

7

• o •••••

-

10
15
21

-

46

As funções desta
série funcional só
poderão ser preenchidoo à medida que
forem sendo suprimidas as funções
de menor salário
'.
das senes
fundonais de -Contínuo e
Servente e a função isolada e efetiva
de _ Port-eiro, tôdas
da Tabela Numérica Suplementar.

m -

FUNÇÕES GRATIFICADAS

SITUAÇÃO ATUAL

Número
de
funções

Gratificação
Função
anu~l

-

Número
de
funções

II
I

Gratificação

Função

Observações
anu~l

I

I
2
2
3
1
2

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

c,$

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

.. ... . . .. .

de filial
.
de '3.gência ....•....
de agência., •......
de agência., ...••..
de agência .........

8. 400,00
8.400,00
6. 000.00
4. 800,00
3.600,00

................ ·····.

-

I

2
2
3
1
2
1

c,$
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

de
de
de
de

...........

filial
agência ..•.. ,.,.
agência, ........
agência ..... ,, ..
de~ agência .........
de Portaria .........

8. 400,00
8.400,00
6. 000,00
4.800,00
3. 600.00
2.400,00

~A função gratificada
de Chefe da Portaria
se encontra vaga e ,ó
poderá
preenchida
quando. vagar a ·função
isolada efetiva- de Porteiro da Tabela Numérica Suplementar.

'"'

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
l -

FUNÇÕES

ISOLADAS EFETIVAS

-

--·-

ATUAL

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO PROPOSTA

I Refergncia I

Número

Número
de
funções

Vencimento

Função

Ivenc1ment.
?"
IExcedentes

Função

de

I.

funções

I

.......I

Gerente

Diretor da
ta ria
Tesoureiro
Porteiro

1

Se"..!

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

1
1

I

I

c,s
4. ooo.oo

1

2. 700,00
2. 500.00
1. 200,00

I
.

1
1
1

c,s

I

I

II

Assistente do Conselhc
ti v o

I

V~os

I
I

1

~·-

Administra-

.........

Secretário Geral
Tesoureiro Geral

Porteiro

..
..

. ......

4.500,00

-

49
47
27

-

-

-

Observações

11 -

SITUAÇÃO

I

ATUAL

Número
Função

Vencimento

funções

I
7
8

SITUAÇÃO PROPOSTA

I

Número

de

SÉRIES FUNCIONAIS

I Contínuo
cla-sse
Contínuo
classe

de

1."

I

. " ....
de 2."
. . . ... .

de

I
I .................
I .................
II

Referência

Excedentes

Vs,.gos

:'io

580,00

7

460,00

8
15

"'

13

-

-

11

-

-

43
41
39

-

-

-

-

Oficial Administra·

----

ti v o

5
5
8
8
18
18
30
92

Chefe de carteira.
1.0 Escriturário ...
2.0 Escriturário ...
3.0 Escriturário ...
4.0 Escriturário ...
Auxiliar de Escri·
ta <'e 1." classe.
Auxiliar de Escrita de 2." classe.

Observações

Contínuo

Cr$

15

Função

!funções

2.140,00
1. 900,00
1. 700,00
1.450,00
1.150,00

5
5
8
8
18

800,00

18

700,00

30

.................
.................
.................
.................
.................
I .................
I .................
I

92

I

34

26

-

-

-

-

-

-

19

-

-

17

-

-

II1 -

O>
O>

FUNÇÃO GRATIFICADA

SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAçÃO ATUAL

I

I
Número
de
cargos

-

Número
de
cargos

Gratificação
Carreira ou .cargo
anual

.

I
3

I

I Motorista

!

.............I

C'$
2.400,00

3

li

I

I
I

I Gratificação

I
I
I

I
I
I

Cz.rreira ou cargo

!'vfotorista

I

Observações
anual

c,s

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

2.400,00

I

00

-

ATOS

669

DO PODER ·EXECUTIVO

DECRETO N. 0 17.421 -

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1944

Concede aumento geral de salário, institui o regime de salácio-família e organiza as Tabelas Numéricas de pessoal na Caixa Econômica Federal do
Paraná
. O Presidente da Rep.ública, usa:ndo da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra~a, da Constituição, decreta:
Art, 1.0 Os salários dos empregados da Caixa Econômica Federal do
Paraná ficam elevados nos têrmos dêste Decreto.
Art. 2.0 O aumento é concedido sôbre os salários vigentes em novembro de 1943 e na seguinte proporção:
Salário mens.3.l

Aumento mensal

Cr$
Até
De
De
De
De

Cr$

650 ......................................... .
651
1,401
2.901
3.401

a 1.400 ...............................•.
a 2.900 , .. , . , , ......................... .
a 3.400 ......... , , , , , , , .. , . , , , , , . , , . , , . ,
em diante

150
200
300
400
500

Art. 3.0 Além do aumento fixado no artigo anterior, fica' instituído, para
os empreg2dos da Caixa, o regime de salário-família que vigorar para os
servidores civis da' União.
Art, 4.0 Os atuais cargos e funções da Caixa passam a constituir as
Tabelas Numéricas Ordinária e Suplementar, anexas a êste De-creto e que
dêle são parte integrante.
§ 1.0

A Tabela Numérica Ordinária compreende;

I funções isoladas de provimento em comissão;
II - séries funcionais;
III funções gl·atificadas; tôdas de caráter permanente.
§ 2.0 A Tabela Numérica Suplementar compreende funções isoladas
efetivas, séries funcionais e funções gratificadas, as quais tendem a desaparecer.

Art. 5.0 As referências de salário das funções. que integram as tabelas
a que se refere o artigo anterior têm os valores constantes da escala padrão
de salários anexa, aprovada pelo Decreto n.O. 15.494, de 9 de maio de 1944.
Art. 6.0 O número de funções preenchidas em cada série funcional da
Tabela Numérica Ordinária não poderá ser superior ao total previsto como
situação definitiva para a mesma série funcional.
Art. 7.0 As funções isoladas, de provimento efetivo, da Tabela Numérica
Suplementar e as funções excedentes serão suprimidas à medida que vagarem, não podendo ser novamente preenchidas, ainda que em caráter pro·
visório.

Art. 8.0 Nas senes 'funcionais da Tabela Numérica Suplementar, as
funções serão preenchidas exclusivamente por promoção, suprimindo-se, à
medida que vagarem, as de menor salário em cada uma, as quais igualmente
não poderão ser preenchidas, ainda que em caráter provisório.
Art. 9.0 As séries funcionais e funções em comissão da Tabela Nu·
mérica Ordinária que não Possuírem ocupante e que tiverem correspondentes
na Tabela Numérica Suplementar só poderão ser preenchidas à medida que

G70

A'fOS DO PODEn

forem sendo suprimidas as funções das
tima T:3.bela, na 1-azão de um por um.

EXECUTIVO

~.é:des

funcionais e isoladas dessa út.

Art. 10. As gratificações adicionais por tempo de serviço, cujo pagaffiE'nto é assegurado aos atuais empregados. por fôrça do § 4.0 do art. 4.0 do
Decreto-lei n. 0 7. 194, de 26 de dezembro de 1944, são as constantes da relação

anexa.
Art. 11. Aos atuais empregados que, até 30 de novembro de 1943,
percebiam gratificações esp2ciais, pcdcrá ser efetuado o pagamento das mesmas enquanto exercerem as funções que atualmente lhes são atribuídas,
~ 1.0
As gratificações a que se refere êste artigo são as constantes da
relação anexa ,
§ 2. 0 Salvo nos casos de aumento geral de salários, cessará o pag:=:mer:.to quando o em'pregado vier a perceber salário igual ou maior que a soma
d<- gntificação com o salário atual, majo.-sdo na forma do art. 2. 0 •

Art. 12. Aos atuais empreg3.dos fica assegurado o pagamento da di·
ferer:.ça entre o salário das funções que lhes corresponderem nas tabelas anexas
e o salário atual, majorado na forma do art. 2.0.
Parágrafo úr:.ico. Salvo nos casos de aumento geral de salários, cessará
o pagamento desw diferença quando o empregado vier a perceber salário igual
ou múor que o salário atual, majorado na forma do att. 2. 0 •
Art. 13. Éste Decreto entrará em viga!" na data de sua publicação,
exceto quanto ao aumento e ao regime de saláric·família, que vigorarão a
partir de 1 de janei:ro de 1944.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56."
da República.
GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

CAIXA ECONôMICA FEDERAL DO PARANA
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA

I -

-

Funções em Comissão

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.l
de
Caneira ou cargo
cargos

I

1

,1

2
1

Presidente
Cr$
4. 000,00 . . .
Diretor Cc$ . . .
4. 000,00 . .. .
Gerente
....
Cr$ 2. 400,00

..
.
.
.. .

- I ...............

Classe
ou

Exce~

padrão

dentes

-

-

I

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

-

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

-

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

-41

I

I
I

-

-

-

-

I

I I I

I
I

I

I
II
I

I

-

I

I

!

I'

-

I -I
II -

,

Carreira ou cargo

-

1

2

li

-

1
1

I
II
I

I

I I
I

-

'

I

li

I

I

I

-

-

-

I
- I -

de
J ::argos

I - I- I

I

-

Núm.
Vagos Quadro

I

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

-

SITUAçÃO PROPOSTA

I

I

I

Presidente
Cr$
4. 500,00 .....
Diretor Cr$ ....
4. 500,00 .....
Gerente .......

Consultor Jurídico (Chefe do
Departamento
Jurídico)
Chefe do Departamento de f<:nganharia
Contador Geral ..
Secretário do Con
selho ........
Secretário do Presidente

....
....

-

I
I

-

1

~I

I

......

Classe
ou

Exce-

padrão

dentes

Vagos

46

I
I

I

li

I

I

-

-

I

II
I

"o

-

O preenchiment
das funções d

-

Consultor Juri
I di
co (Chefe d

I

I

42

-

42
42

-

-

40

-

38

-

i

Observações

I

1
I
I
1

-5

De p a rtament
Jurídico) e Che
f e do Departa
menta de Enge
nharia fica con
dicionado à l-U
pressão das fun
ções isolaod2
efetivas de igual
denominação é a
1' . N. Suplementar.

'

I

Il -

Séries FmJCionais
SITUAÇÃf" DROPOSTA

SITUAçÃO ATUAL

Núm.
de

cargos

II

Caneira ou cargo

Classe
ou
padrão

.

ExceVagos Quadro
dentes

Núm.
de
Carreira ou cargo
cargos

ct~e

Exce-

ou
padrão

dentes

Observaçõe~

Vagos

~

1

I
I

1

--

II

I

Advogado Cr$1
1.000,00 .Advogado auxiliar
Cr$ 600,00

2

I

I

I
I

. ...
...

-

I

I

I

I

~

II

I

l

I

-

-

'

I

I

-

I
I
I

-

I
I
I

-

i
'
I

I' -

-

I

I
'

1

-

-

I

II

1

I
I

I

Advogado

I . ..............
...............

I ...............

31

I

23
14

I
-

i

I
i

I
I

I
II

II

I

I

I

8

I
I
I Ajudante de
soureiro
I
I

1

i
I'

I
I

II
I

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

-

l Essas funções se-

I

j rão

\
21

-

I

I --I

I
Te-

1

-

-21

I
I
I

I

.

8

preenchidas
· à -medida que
forem sendo ~;uprimidas as ÍU':lções isolad<ts
efetivas de Fiel
'I de Tesoureiro e
de
I Tesoureiro
Agência, emb2..·3
'' da Tabela Nu'
' mérica S u p 1 ei mentar.

I
I

-

'

II

I
1 !A~~ii'ad'o~. d~. M;~
I te Socorro Cr$

-1I
1

500,00

... . . ..

-

-

II

-

f

-

I

II
I ~~~;~~~;:,~: :~~,:i:
I

-

II
i

I
I

I

-

I
'

'I

-

'
I'

I

rI - I
I I
I
I I

I

I
I

_1,

I
I

-

I

lia-r Cr$ , . , . , .
1.000,00
.

. .. .

-

I
I
I
I
I
I

i

I
I

I

-

I
i

I

.

-

-

II

II

-

·-

!

-

II

-

I I -

·-

I
I -

I

1
1

-

I
i

'

--

I
I

'

I

1
2

i

I
I

12

i

Contador

.

. . . . . . . . . . . . ..
I ...............

35
29

24

-

1
1

I
I
- I . . . . . . . .. . . . . . .

I

-

I

23

I
I

i
I

II
:'

1

I

2

I
'

I

-

3

I

1I 6

I

37
29

I
I

I

I

Engenheiro

i ..............
I ......... ' ...

_2, .

II

1

I
I
I
I

'

'

II

I
I

I

I - I
1I 1

-

II

f

I'

I

I

--

-

I

I

'

I

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

I
I'
3 i ... ' ..... ' .....
-·I
6 I

I

iI
I'

15

I
I

I
I

I

I

II ...............
I

I
I
I

2

I

II

I

-

I

I

I
I

I

I

!

I

-i

1

II

i

I

I
I Avaliador de Jóias
I e Mercadorias

I
!

I
I

I
I

-

I

1

1-1

I

I

I

Ii

I

II'
I

I
I

-

'

I!
I

1
1

I

I

''

-

1-2
I

~

..
SITUAÇÃO ATUAL

I

Núm.l

de
Caneira ou cargo
cargos

I

Ir
I

I'

II

I
I
I

SITUAçÃO PROPOSTA

.
Classe

Exce~

ou
padrão

dentes

Vagos Quadro

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
\

I

II
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

II
I
I

II
_I

Núm.

Classe

Exc&-

de
Carreira ou cargo
cargos

ou
padrão

dentes

I

i

I
I
I

I

i

i

I ...............

I

Escriturário

12
28
44

I
--

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

I

I
I

i

12
28
44

I

'

I

I

I

I
II

I

I

Oficial Admi-

i

nístrativo

....... ' .......

...............
1~ I ...............
19

!

-I

I

3fi

I

-

32
28
23

-

-

I

I
I As. funções desta :>
I s é r ie funcionaI Cl

II

só poderão se r
preenchidas à
medida que f orem sendo su
f primidas as fun
I ções
de meno
r
salário da sérí
1 funcional de Ofie
! cial Administra"
tivo da Ta bela
' Numérica Su
plementar.
i

I-II I
I

I

I

I

I
I

i

I

I
I

84

!

I

-

84

I

i

-

21
17
14

I

Observações

Vagos

.I
I
I

!
! As

funções dest a
funciona
só serão preen
chidas à medid a
que forem sen
do suprimida s
as ~1_,m~ões d e

1 série

5
12
19

-3(i

oo

o"

"oo

"'"

,
"'

"'

"
;j
~

! menor

saolário (la
I série
funcional
de Oficial

Ad~

rTabela
ministrativo da
Numéri1

I ca

I

I

i

Servente

- 11'-:

I
1

6 ~· Continuo Cr$
250,00 ...... .
15 I S e r vente Cr$

I
-I
21 I
!

I

23o,oo .......

- -i

-1-i

-1-1
I

\

9

6

8

. 10

I'

7

-1
-I

I - I

6

15

15

31

I

9

I
I
i

I
1-1-1,'
1

I
I

15

.

1

I

J

-

25

'

Suplementar.

Ill -

Funções gratificadas
SITUAÇÃO PROPOSTA

\SITUAÇÃO ATUAL

I

Gratificação
anual
Cr$

Núm.l
de

c~rgos

I

Carreira ou -=argo

de

Gratificação-.
anual
Cr$

Carreira ou cargo

1

c~:rgos

1

I

I

I
~I

de Fisc6!lização de Agências .....
Chefe de Gabinete ...................
i3 I Chefe
Chefe de Carteira ...... , .............

II

1
j
Chefe de Seção . , ............ , ....... j
Fiscal de Agência ..... , ............. j

Gerente de Agência .................. I
Encarregado de Estatística ............ j
3 I Assistente de Diretor , .. , , , ........... !
5 I Gerente de Agência ....... , . . . . . , ... j
5 I Gerente ·de Agência .................. I
llj Encarregado de Serviço ....... , .......
J

I

Núm.l

!

4.800,00
3.600,00
3. 600,00
3.600,00
3.600,00
3.000,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
1. 800,00
1.200,00

l; I

Chefe
Chefe
Chefe
2 I Chefe
1

!I

111

I

I
I

de Fiscalização de Agências . , ... j
de Gs:binete .. , ... , . , ...... , ... 1
de Carteira ............. , , ..... ]
de Seção ...................... j
Fisc~l de Agência . , , .. , ...... , ..... , .j
Gerente de Agência. . . , .. , ....... , , ... j
Encarregado de Estatística ............ j
Assi9tente de ·Diretor ... , ........ , .... I
Gerente de Agência ...... , ........... j
Gerente de Agência ................... l
Encarregado de Serviço ..............

·1

4.800,00
3.600,00
3.600,00
3. 600,00
3. 600,00
3.000,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
1.800,00
1. 200,00

TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
I-

Funçõe3 Isoladas Eletivas

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.

11

da I
c&rgos
1

SITUAÇÃO PROPOSTA

Carreira ou cargo

I Chefe

do

Departam~nto

1

Gratificação
anual
Cr$

1

de Engenharia

-N-úm-.r -- . - - ---~-c-t.-,-,e-1'_E_x_c_e_-',1---~-----de I Carreira ou cargo
ou /
I Vagos ] Observações
cargos 1
ps.<drão dentes I
I
I
I
I
I
1

--~~--2-.-0-0·0--,0-0--"1:---i/------------'._---~~
1

·i

1

Consultor Jurídico (Chefe do Departao-,1
menta Jurídico) ............ , ......

I
1
5
1
1
·3
1

17
1
1

I

2.000,00

I Chefe

do Departamento de Enganharia
1 j Consultor Jurídi1 co (Chefe do
1 Departamento
I Jurídico) . . . .
1 ) Tesoureiro · Geral

I

Tesoureiro Geral .. , ... , .... , ..... , . , . .

1. 000,00

Fiel de Tesoureiro ................... 1

700,00

5 /

Geral ....................
Porteiro Geral ......... -. . • . . . . . . . . . . .
Tesoureiro de Agência ................ j

650,00
650,00
600,00

1
1
3

~ Arquivista

·I

·I

300,00

Guardião Matriz ........· .......... -... j
Guardião Agência ......•....-.•....•.• j

250,00
250,00
250;00

I Audante da porteiro .................
! Porteiro arquivista .................... j

I

1

Fi;~ ~~. ~-e·s~~~:i~

I Arquivista Geral
I Porteiro Geral

I T e s ou r e iro
il

I
42

teiro ........
17 Porteiro arquivista
1 I Guardião Matriz.
1 !' Guardião Agência

I
-

li

I
-

42
23

17
15
15
14

I

I

)

)

1_

1

I{

1

1

1

de

Aj~J=~~~a d .. -~~r:

1

li

1!,

I
l

= =
--

I
I

-

i

-

[

-

1

_-

1

1

1

/

1

1

I

11

-

J

i

I
[

-

i

8]-1-i
7
7
7

r I

-

1

-

J

-

I

-

I

I
J

o->

--~------~~------------~'-------~--~'~------------~~---~~----~'-------~

11 -

Séries Funcionais
SITUAÇÃO PROPOSTA

SITUAÇÃO ATUAL

~úm./
de
s.·rgos

I

Carreira ou cargo

I

I
I
5 I
II
7

1

I

126

I
I

Chefe de Seção
1.0 Escriturário

II

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

I

Guaorda·livros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . I

I

·······················I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

...... ' ............ .........I

I

I

I

I

I

1
1

Contador Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Subcontador . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

-2

I

anual
ç,$

de
cargos

I
I

I

Classe \ Exce·
Carreira ou cargo
ou [
~Vagos
ps.drão [ dentes

I
1. 000,00
800,00
800,00
650,00
500,00
400,00
350,00

2.000,00
1.100,00

5

1

I

8

12
15
25
61

I

i ...............
..... .........
I

I

nistrativo

I ...............
I' ...............
I
I ...............

-11
2 I

I
I

Oficial Admi·

I ...............
I ...............
I . ..............
-I
126 I
I
Contador
I
1

I

I

I

Núm.l

I

12 12.0 Escriturário
15 3.0 Escriturário
25 4.0 Escriturário
~f Auxiliar

I

I

I
I Gratificação

~

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

23

I
r
I

-

r
'I

-

I

-

I

-

I

19
15
12
10
9

I
I

I

I

-

-

I
I
I

II

I

I

I

I
I -

I
!

-

-

'I

-

-

I
I
I

II

I
I
I
I

I
!

I

I
I

I
i

I

I

42
25

I
I
I
I
I
I I
I
I -

li

I

-

I

Observações

Jii - FunçOes 11,tatliicadâs

SITUAÇÃO ATUAL

Núm.l
de

ca•rgOs

I

SITUAÇÃO PROPOSTA

Gratificação
anual

Carreira ou cargo

c,$

.Núm./I

,!

de

]·cargos

I
I
I
I

I
I
I

I
2
I

5
I

8
I
2
I

11
2
2

Chefe do Departamento Jurídico ..... .
Chefe do Departamento de Engenharia ..
Tesoureiro Geral .................... .
Gerente ............ , ............... .
Subcontador ........................ .
Contador •............. , ............ .
Tesoureiro Geral ....... , ............ .
Engenheiro Auxiliar ................. .
Advogado Auxiliar .................. .
Sub-Chefe de Seção ............. , , . , .
Estenógrafo . , ... -. ... , , . , .... , ....... .
Fiel de Tesoureiro ... , . , ... , . , ....... i
Con~ado; _de Agên~ia . , ................ i
Escnturano de Agencta . , .. , , ... , . , . ,
Porteiro arquivista . , ...... , .... , , ... .
Escriturário de Agência ............... j
Escri~urário . : ·: ........ .............. 1
Porte1ro arqu1v1sta .................... i

·1

i

4.800,00
4.800,00
3. 600,00
3. 600,00
. 3. 600,00
3.600,00
3.600,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
1.200,00
960,00
600,00
600,00
360,00
360,00

I

I
I

I

I
8

I
2
I

11
2
2

>

I

li
5

Gratificação
anual
Cr$

·II

Chefe do Departamento Jurídico .....
Chefe do Departamento de Engenharia .. ,
Tesoureiro Geral .. , . , , , .............. j
Gerente ............................. j
Subcontador . , . , . , , .................. j
Contador ............................ j
Tesoureiro· Gers·l ... , ................ j
Engenheiro Auxiliar .. , ............... i
Advogado Auxiliar ....... , .... , .. , , .. !
Sub-Chefe de Seção ... , ............ , .j
Estenógrafo .......................... i
Fiel de Tesoureiro .. , , . , , ............ I
Contador de Agência ......... , ... , . ,
Escriturário de Agência ............... 1
Porteiro arquivista ... , ...............
Escriturário de Agência .............. .
Escri"turário .... , .... , . , .............
Porteiro arquivistt. .. , ............... .

·I

·j
·j

I

"

o
w
4.800,00
4. 800,00
3. 600,00
3. 600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2AOO,OO
2.400,00
1.200,00
960,00
600,00
600,00
360,00
360,00

t!

o

"'o

"
"'"

"''"

c"

D

~

o

..,"'
"'

GSO

ATOS

DO PODEH

EXECUTIVO

ESCALA-PADRÃO DE SALÁRIOS
Referência

Salário mensal
C<$

1 .................................... .

2
3
4

5 .................................... .
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

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

.. ...

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
L 000,00
1.050,00
1.100,00
L 150,00
1.200,00

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

L250,00
1.300,00
1.350,00
L400,00
L450,00
L500,00
1.550,00
L600,00
L650,00
L 700,00
1. 750,00
I. 800,00
L850,00
1.900,00

............................ ....... .
....................... ·:· .......... .
.................... ............... .
;

~

1. 95Q,OO
2.000,00
2. 100,00
2.200,00
2.300,00
2.400,00
2.500,00
2.600,00
2. 700,00
2.800,00
2.900,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
3.500,00

ATOS

DO

PODER

DECRETO N. 0 17.422 -

EXECUTIVO

681

DE 26 DE DEZEMBRO DE 1944

Declara de utilidade pública, para desapropriação pela Viação Férrea Federal
Leste Brasileiro, o terreno à margem do rio Paraguassú, no município de
Andaraí, Estado da Bahia
.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tígo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com os arts. 2.0, 3.0 e 5.0, alí·
neas h e j do Decreto·lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Artigo único. Fica declarada de utilidade pública, para desapropriação
pela Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, visto ser necessária ao estabelecimento de tim pôrto para embarque de madeira e à construção de uma
estrada de acesso à estação de ltaeté, uma área de terreno, de propriedade
da Sociedade Agrícola de Una, situada à margem do rio Paraguassú, no
município de Andaraí, Estado da Bahia e representada na planta que com
êste baixa, rubricada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

]oâo ·de lí!endonça Lima.

DECRETO N. 0 17.423 -

DE 26 DE DEZEMBRO DE 1944

Aprova projeto e orçamento para construção de um cais no pôrto de
Canavieiras, Estado da Bahia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Ficam aprovados o projeto e orçamento, na importância
de Cr$ 954.200,00 (novecentos e cinqüenta e quatro mil e duzentos cruzeiros), ·que com êste baixam, devidamente rubricados, para a construção de

um cais de 225 metros correntes de muralha, no pôrto de Canavieiras, situado
na costa sul do -Estado da Bahia, à margem do rio Pardo, correndo as respectivas despesas à conta da Consignação I, Subconsignação 02/01/34,
alínea 1, da tabela 12, anexa ao "Plano de Obras e Equipamentos", a que se
refere o Decreto-lei n. 0 6. 145, de 29 de dezembro de 1943.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

} oâo de Mendonça Liin a.

DECRETO N.O 17.424 -

DE 26 DE DEZEMBRO DE 1944

Aprova projeto e orçamento para obras no pôrto de Santos.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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ATOS

DO PODER

DECRETO N.O 17.425 -

DE-

EXECtJTIVO

26

DE DEZEMBRO DE

1944

Outorga autorização de estudos para aproVeitamento de energia hidráulica em
um trecho do Rio Pardo, nos municípios de São José do Rio Pardo e
Mococa, Estado de São Paulo
O· Presidente da República, uS"ando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 9.0 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938, decreta :
Art. 1.0 Fica outorgada, de acôrdo e com os direitos previstos nos
arts, 9.0 e 10 do Decreto-lei n.0 852, de 11 de novembro de 1938,' às sociedades anônimas: Companhia Prada de Eletricidade, Companhia Paulista ·de
Energia Elétrica e Compãnhia Paulista de Eletricidade, tôdas com sede na
Capital do Estado de São Paulo, autorização de estudos, pelo prazo de dois
anos, do aprOveitamento de energia hidráulica formado pelo desnível existente
no trecho do Rio Pardo, compreendido entre um ponto situado a cinCo (5)
quilômetros a montante da ponte Euclides da Cunha, no distrito de São José
do Rio Pardo, município do mesmo nome, , e a barra do córrego Li'moeiro,
situada no distrito de Macaca, município- de igual nome, a vinte (20) quilômetros a jusante dessa ponte.
Parágrafo úriico. As emprêsas interessadas poderão formar uma sociedade nacional, constituída de acôrdo com as exigências legais enl vigor, para
o fim especial de executar os estudos de que trata o presente Decreto.
Art. 2.0 Durante o prazo a que se refere o artigo anterior, as permissionárias poderão requerer, para a sociedade ou consórcio que organizarem,
concessão para eX'plorar, em proveito dos serviços de suas zonas de operaç·ão,
a energia hidráulica do mencionado aproveitamento, instruindo o requerimento
com os documentos especialmente citados no art. 158 do Código de Ãguas,
obedecidas ·no projeto as prescnçoes de ordem técnica que forem determinadas pela Divisão de Ãguis.
Art. 3.° Findo o prazo fixado no art. 1.0 ,-contado da data da publicação
do presente decreto, sem que tenha sido requerida a concessão a que. se refere
o artigo anterior, extinguir-se-á a· autorização de estudos em benefício das
sociedades anônimas: Companhia Prada de Eletricidade, Companhia Paulista
de Energia Elétrcia e Companhia Paulista de Eletricidade, devendo, em
qUalquer caso, ser encaminhados, nessa época, à Divisão de Águas todo;,
os estudos, projetos e orçamentos realizados, ainda que incompletos.
Art. 4.0 Sob pena ,de caducidade da presente autorização, as permissionárias obrigam-se a registrar êste título na Divisão de Águas, dentro de
trinta ( 30) dias, após a sua publicação.
Art. 5.0 Êste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1944, 123.0
da República.

d~

Independência e 56.0

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

683

AT0;3 DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 0 17.426 Conced~

DE

27 DE DEZEMBRO DE 1944

à sociedade an8nima W. M. ]ackson, Inc. autorização para continuar
a funcionar na República.

O Senhor Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima W. M. Jackson, Inc., com sede na cidade de Wilmington,
Condado de New CaStle, Estado de Delaware, Estados Unidos da América,
autorizada a funcionar pelo Decreto n,0 1. 733 de 23 de junho de 1937,
decreta:
'
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima W. M .. Jackson, Inc.,
com sede na cidade de Wilmington, Condado de Delaware, Estados Unidos
da América, autorização para continuar a funcionar na República, com o
aumento do capital destinado às operações no Brasil de Cr$ 100.000,00 (cem
mil cruzeiros) para Cr$ 2, 500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) em virtude das resoluções tomadas nas reuniões da sua Diretoria de
6 de setembro e 19 de outubro de 1944, e sob as mesmas cláusulas que acompanham o supracitado decreto, ficando a aludida sociedade obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar
sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N.0 17.427 -

DE

27 DE DEZEMBRO DE 1944

Concede à sociedade an8nima McCann-Erickson Corporation oi Brasil autorização para continuar a funcionar na República.
O Senhor Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade anônima McCann-Erickson Corporation of Brazil, com sede na cidade
de Dover, Condado de Ként, Delaware, Estados Unidos da América, autorizada a funcionar pelo Decreto n. 0 5.303, de 23 de fevereiro de 1940,
decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima McCann-Erickson
Corporation o f Brazil, Estados Unidos da América, autorização para continuar
a funcionar na República, com o aumento do capital destinado às operações
no Brasil de Cr$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil cruzeiros) para
Cr$ 698.000,00 (seiscentos e noventa e oito mil cruzeiros) em virtude da
resolução tomada na reunião da sua Diretoria de 8 de novembro de 1944, e sob
as mesmas cláusulas que acompanham o supracitado decreto, ficando a aludida sociedade obrigada a cumPrir integralmente as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar sôbre o objeto. da referida autorização.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da
da República.

Independ~ncia

GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

e 56.0

ATOS

DO

PÓDEH.

DECRETO N.O 17.428 -

DE,

EXECUTIVO

27

DE DEZEMBRO DE

1944

Aprova a tabela de gratificação, a título de representação, de que trata o
Decreto~Ie~ n.O 791, de 14· de outubro de 1938
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nO § 2.0 do artigo 26 do Decreto~lei n. 0 · 791, de 14 de outubro de 1938,. decreta:

Art. 1.° Fica aprovada, para vigorar em 1945, ·a' anexa tabela de gra"tificação, a título de representação, do pessoal ·em exercício no exterior, em
funções diplomáticas e consulares.
Art. 2.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

P. Leão Veloso.

TABELA DE REPRESENTAÇÃO
MISSÕES DIPLOMÁTICAS E REPARTIÇÕES CONSULARES

"A"

"B"

"C"

"D"

C'$

c,s

c,$

----------

c,s
.........................

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

"N" e "M'' Ministro Plenipotenciário

!50. 000,00

!fiO .000,00

170.000,00

180.000,00

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

100.000,00

120.000,00

130.000,00

140.000,00

1.0 Secretário e Cônsul. . .....

75.000,00

80.000,00

85.000,00

90.000,00

65.000,00

70.000,00

75.000,00

80.000,00

45.000,00

50.000,00

55.000,00

60.000,00

E mbaixadores

c I.

c I. "M"

Ministro, Conselh., Cons. Geral

e Cons. Com.

c !. "L"
cI

"K'' 2.0 Secretário e Cônsul Adjunto

c I "J",
-·-

Vice-Cônsul
..

. ' ........... . .
-

I

-

Antuérpia
Atenas
Belgrado
Bogotá
Bordeus
Boulongne
Bruxelas
Bucareste
Budapeste
Cherburgo
C. Trujillo
Dantzig
Gdínia
Gênova
Havre
Iocoama
Kaunas
Kobe
Lião
Lim~

Lívorno
Marselha
México
Milão
Nápoles
Oslo
Praga•
Quito
Santiago
Tóquio
TrieSte
Varsóvia
Vtena
Valparaiso

AlexG.<lldria
Assunção
B. Blanca
Barcelona
Berlim
Beirute
Bremen
Cá diz
Caracas
C. Vaticano
Colônia
Copenhague
D::..•kar
Francfort
Funchal
Gotemburgo
Hamburgo
Havana
La Paz
Las Palma~
Málaga
Montreal
Ottawa
Roma~

Rosário
Shangai
Valência
Vigo

Argel
Boston
-B. Aires
Caiena
Capetown
Cardiff
Chicago
Chungking
Dublin
Filadélfia
Genebra
Glasgow
Guatem::..!la
Houston
Istambul
Liverpool
Lisboa
Los Ângeles
Madrid
Miami
Montevideu
Norfolk
Nova Orleans
Panamá
Paramaribo
Paris
Pôrto
Portland
Port of Spaoin
São Francisco
Sãc José
Sidney
Southampton
Zurique

Amsterdem
Ank6.'1"2
Berna
Cairo
Calcutá
Estocolmo
Haia
Helsinki
Londres
Roterdam
Teheran
Washington
Nova YorY

ATOS DO

PODE~

DECRETO N.0 - 17.429 -

DE
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27

DE DEZEMBRO DE

1944

Transforma o 7. Grupo Motomecanizado de Reconhecimento em o 1.0 Grupo
Motomecarúzado de Reconhecimento da Divisão Motomecanizada
0

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O 7.0 Grupo Motomecanizado 'de ReconhecimentO é transfor~
mado, nesta data, em o 1.0 Grupo Motomecanizado de Reconhecimento da
Divisão Motomecanizada, com sede provisória nesta Capital.
Art. 2.° Fica o Ministro da Guerra autorizado a tomar as medidas para
a execução do presente Decreto, sendo revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Eurico G. Dutra.

DECRETO N. 0 17,430 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Alves Martins a lavrar jazida de mica no
município de Malacacheta, do Estado de Minas Gerais
O President~ da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Alves· Martins a lavrar jazida de mica situada erri terreno;; devolutas no lugar denominado Fo~
gaça, no distrito e município de Malacacheta, do Estado de Minas Gerais,
numa área de cinqüenta hectares (50 ha), delimitada por um retângulo tendo
um dos vértices situado à distância de mil oitocentos e cinqüenta metros
(1.850 m), rumo magnético vinte e sete graus noroeste (27° NW) da con~
fluência dos rios Urupuca e Norete e os lados divergentes do vértice consi~
-derado os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: Setecentos e vinte e
dois metros e cinqüenta e quatro centímetros (722.54 m), quarenta e riove
graus noroeste ( 49° NW); seiscentos e noventa e dois metros ( 692 m), quarenta e um graus noroeste (41° NW). Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras cons~
tantes do mesmo Código não expressamente mencionados neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obl'igado a recolher aos
cofres públicos, ·na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art .. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigáções que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de·
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamerito Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no.
art. 71 do mesmo Código.
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Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no_ livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil cruzeiros (Cr$
1.000,00).
Art, 7 .O Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e. 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.

DECRETO N.O 17.431 -

DE

27

J?E DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Eugênio Moreira a lavrar jazida de dolomita no
município de Taubaté, no Estado de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o l:lt'tigo 74, letra a, da Cónstituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Eugênio Moreira a lavrar
jazida de dolomita situada no lugar denominado Sítio do Barbosa, no baiuo
do Ribeirão das Almas. no distrito e município de Taubaté, no Estado de
São Paulo, numa área de cento e três hectares ( 103 ha) definida por um trapézio tendo um vértice situado à distância de quatrocentos e noventa e cinco
metros ( 495 m), com orientação magnética sessenta e dois graus e vinte minutos sudoeste ( 62° 20' SW) da confluência do córrego do Paiol e do Ribeirão
das Almas e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rwno:;
magnéticos: quatrocentos e vinte metros (420 m), sessenta e quatro graus e
trinta minutos sudOeste ( 64° 30' SW); mil quatrocentos e noventa e cinco
nletros (1.495 m), vinte e oito graus e trinta minutos sudeste (28° 30' SE);
nOvecentos e cinqüenta e cinco .metros ( 955 m), sessenta e quatro. graus e
trinta minutos nordeste ( 64° 30' NE); mil seiscentos e vinte metros ( 1.620 m),
quarenta e sete graus e trinta e cinco minutos noroeste (47° 35' NW), Esta
autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente
mencionadas ·neste Decreto.
Art. 2.0 O ·concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de -Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qu_alquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às .servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O conce!isionário da autorização será fiscalizado pelo Dep~;-
tamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos. favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
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Art. 6.0 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dois mil e s~ssenta
cruzeiros (Cr$ 2.060,00).
Art. 7.O Revogam-se as_ disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Sailes.

DECRETO N.0

17.432 -

DE

27 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco José Pinto de Sousa a lavrar jazid;;l de
argila reÚatária e associados, no município de Saáta Luzia, no Estado
de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco -jo.'!é Pinto de
Sousa a -lavrar jazida de argila refratária e associados em terrenos do imóvel
denominado Retiro da Quitéria, situado no distrito e município de Santa Luzia,
no Estado de Minas Gerais, numa área de oito hectares e vinte e oito ares
(8,28 ha), definida Por um polígono que tem um vértice situado à distâr.cia
de seiscentos e cinqüenta e cinco metros ( 655 m), com orientação magnética
vinte e três graus trinta minutos noroeste ( 23° 30' NW) do· canto sudoeste
(SW) da Capela do Senhor Bom Jesus; os lados, a partir dêsse vértice, sucessivamente, os sBguintes comprimentos e orientações magnéticas: noventa
e seis metros (96 m), quarenta e seis graus trinta minutos sudoeste (46° 30'
SW); cento e um metros (101 m),- sessenta graus quinze minuto':l noroeste
(60° 15' NW); duzentos e vinte e cinco metros (225 m), um grau nordeste
(1° NE); dn2entos e vinte e seis metros (226 m), sete graus norceste ~7°
NVV); trezentos e cinco metros (305 m), oitenta e dois graus trintt~ minutos
sudeste (82° 30' SE); trezentos e cinqüenta e cinco metros (355 m), vinte e
nove graus quarenta e cinco minutos sudoeste ( 29° 45' SW); cento e dois
metros (102 m), trinta e trê:s graus trinta minutos sudeste (33° 30' SE),
Esta autorização é outorgada mediante as· condições constantes do parágrafo
único do art, 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e su1.1.s f·líneas,
além das seguintes e de outras constantes ·do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autoriz2ção não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca -ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38' do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.0 O concessionário da autorizacão será fiscalizado pelo Departam~nto Nacional da Produção Mineral e go;ará dos favores discriminados no
a.rt, 71. do mesmo Código.
Col. de Leis Vol. VIII
F. 44
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A autorização de lavra terá por título êste Decreto', que será

transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento de_ Produção Mineral do

Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(C'$ 600,00).
Art. 7.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56."
da Repúblic_a .
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17 .433 -'-

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Enock Neto a pesquisar calcáreo e
associados, no município de ]acuí, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29. de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Enock Neto a
pesquisar calcáreo e associados no lugar denominado Fazenda Brabina, distrito de Santa Cruz das Areias, município de Jacuí, no Estado de Minas
Gerais, numa área de vinte e quatro hectares e cinqüenta ares, (24,50 ha),
delimitada por um retângulo que tem um vértice à distância de trezentos e
setenta metros (370 m), no rumo magnético quatorze graus vinte minutos
sudeste (14° 20' SE) do canto sudeste (SE) do prédio sede da fazenda
Brabina e os lados, que partem dêsse vértice, com os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: setecentos metros (700 m), setenta gnms noroeste
(70° NW); trezentos e cinqüenta metros (350 m), dezenove graus trinta
minutos sudoeste ( 19° 30' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dê!>te Decreto, pagará a taxa· de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123. 0 da Independência e
56.0 da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.434 -

DE

27 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Enrico Guarneri a pesquisar calcáreo, no muni.:
cípio de Camboriú, no Estado de Santa Catarina
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Enrico Guarneri a pesquisar calcáreo no local denominado Cedro, no distrito e município de CamR
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boriú, no Estado de Santa Catarina, numa área de noventa e sete hectares
(97 ha) delimit<Jda por um quadrilátero retilíneo irregular que tem um vertice
a mil quatrocentos e· oitenta e cinco metros ( 1. 485 m) no rumo magnético
quarenta e dois graus sudoeste ( 42° SW), do quilômetro oitenta e cinco
(km '85) da rodovia Rio de Janeiro-Pôrto Alegre, no trecho Florianópolis Itaj2Í; os lados a partir do vértice considerado têm os seguinteS comprimentos e rumos magnéticos: mil quatrocentos e oitenta e um metros e sessenta
ce;;.tímetros ( 1. 481,60 m), dezesseis graus quarenta minuto~ sudoeste ( 16° 40'
SW); 5eiscentos e trinta e um metros (631 m), setenta e cinco graus noroeste ( 75° NW); mil quatrocentOs é noventa e um metros ( 1. 491 m),
quinze graus nordeste (15° NE); seiscentos e setenta e dois metros (672 m),
5etenta e quatro graus sudeste (74° SE) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título -da rmtorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pará a taxa de novecentos e setenta cruzeiros (Cr$
970,00) e será transcrito no livro prÇprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0
56.0 da República
GETULIO

da Independência e

VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N." 17.435

~ DE

27 DE DEZEMBRQ DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Ema Hu!Juette d' Aboim Inglês, a pesquisar mica
associados no município de Abre-Campo, no Estado de Minas Gerais

e;

O Presidente da Repúblic2, usando da s.tribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Ema Huguette d' Aboim
Inglês a pesquisar mica e associados, no lugar denomim.:do Levindo do Alferes, no distrito de Granada, município de Abre-Campo, no Estado de Minas
Ge:rais, numa área de cinqüenta e nove hectares (59 ha), delimitada por
um triângulo que tem uin vértice à distância de seiscentos e oitenta metros
(680m), no rumo magnético sessenta e quatro graus trinta minutos sudoeste
(64° 30' SW3 do canto sudoeste (SW) do prédio sede da fazenda de Levindo José da Silva; os lados, a partir dêsse vértice, tem os seguintes comprimentos e rumos magnBticos: mil quatrocentos e sessenta e cinco metros
(1.465 m), sessenta e seis graus quarenta e cinco minutos noroeste (66° 45'
NW); oitocentos e quinze metros ( 815 m), dez graus trinta minutos sudoestP (10° 30' SW); mil quinhentos e dez metros (1.510 m), oitenta e
dois graus nordeste ( 82° NE) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
tic;:~

Art. 3.0 O título da s.utorização de pesquisa que será uma •;ia autêndê;, te De:c;·c·~o, p.:-,g:l::-8 n tax<~ de quinhentos e r.oventa cruzeiros ( CrS..
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590,00) e será transcrito no livro próprio da Divh;ão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as dispos.ições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETÚLIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17,436 -

DE 27

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Mitchel Muci a pesquisar bauxita e associados,
no município de Macaé, no Estado do Rio de janeiro
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mitchel Muci a pesquisar
bauxita e associados numa área de cinqüenta hectares (50 ha), situáda no lugar denominado Espera e Imbiú, distrito de Carapebús, no município de Macaé, no Estado do Rio de- Janeiro e delimitada por um paralelogramo que tem
um vértice a duzentos e setenta metros (270 m), rumo setenta e sete graus
quarenta e cinco minutos nordeste ( 77° 45' NE); da fóz do córrego Izolino
na lagoa Carapebús e os lados, que partem dêsse vértice com dois mil e
quinhentos metros (2.500 m), e rumO quarenta e nove graus _trinta minutos
nordeste ( 49° 30' NE); duzentos metros (200 m) e rumo quarenta e um graus
sudeste (41° SE).
Art .. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autên·
tica dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e se1·á
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revoganl-se as disposições em contrário.
da

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
República.
GETULIO VARGAS.

Apolotzio Salles.

DECRETO N . 0 17.437 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Vilela de Carvalho a pesquisar mmeno~
de zircônio no municipio de Andradas, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a:·tigo 74, letra a, da Constituição e nos -têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Vilela de Carvalho a pesquisar minérios de zircônio no local denominado Campo dos MoirÕe3,
no distrito e município de Andradas, no Estado de Minas Gerais, nurria área
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69.3

de noventa e sete hectares cinqüenta e quatro ares e sessenta centiares
(97,5460 ha) delimitada por um quadrilátero irregular que tem um vértice a
trezentos metros (300 m) no rumo magnético um grau sudoeste (1° SW) da
confluência do ribeirão Tamanduá, com o rio das Antas; e os lados, a partir
do vértice considerado, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: sete~
centos .e sessenta metros ( 760 m), quarenta e um graus e vinte e cinco minutos sudoeste (41° 25' SW); mil e vinte metros (1.020 m), sessenta e um
graus e doze minutos noroeste (61° 12' NW); mil e duzentos metros (1.200 m),
quarenta e um graus e vinte e cinco minutos nordeste (41° 25' NE); mil e
dezoito metros ( 1. 018 m), trinta e seis graus e trinta minutos sudeste (36°
30' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de novecentos e oitenta cruzeiros (Cr$
980,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art ·. 4.0

Revogam-se

l:iS

disposições em contrário.

Rio d2 JaneirO, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N.O 17.438 -

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Odilon Araújo Aguiar a pesquisar turfa, no
município de Iguaraçú, no Estado de Pernambuco
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° FiCa autorizado o cidadão brasileiro Odilon Araújo Aguiar ::.
pesquisar turfà numa área de quatorze hectares setenta ares e vinte centiarzs
( 14,7020 h a) . situada no lugar denominado Usina Mulata, distrito de !ta~
pissuma, município de Igaraçú, no Estado de Pernambuco, área essa delimitada por um quadrilátero qua tem um vértice a mil metros (1.000 m), no
rumo magnético vinte e nove graus noroeste (29° NW) da Usina Mulata
e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos e vinte e oito metros e trinta e cinco centímetros
(528,35 m), cinqüenta e nove graus trinta minutos nordeste (59° 30' NE);
trezentos e noventa e dois metros e quarenta e cinco centímetros (392,45 m),
quarenta e sete graus quarenta e um minutos noroeste (47° 41' NW); quatrocentos e trinta e um metros e setenta centímetros (431,70 m), quarenta
graus quarenta e quatro minutos ~udoeste (40° 44' SW); duzentos e trinta
e seis .metros (236 m), vinte e nove graus trinta e seis minutos sudeste
(29° 36' SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pe~quisa que se,rá uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
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transcrito no livro próprio da Divisão de' Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura .
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e

56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio

S~lles.

DECRETO N.0 17.439.- DE 27 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Hildeth Falcão a pesquisar ambligonita e e.ssociados no município de Solonópolis, no Estado do Ceará

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Hildeth Falcão a pesquisar ambligonita e associados no lugar denominado Fazenda Encanto, distrito
de Canga:ti, município de Solonópolis, no Estado do Ceará, numa área de
duzentos hectares (200 ha) delimitada por um retângulo que tem um vértice
:no ponto de confluência do córrego do Gado com o riacho Caiçara, e os lados
.que convergem no vértice considerado têm, a partir dêle, os seguintes com·primentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m), oitenta e oito graus
-e quinze minutos nordeste (88° 15' NE); dois mil metros (2.000 m), um
grau e quarenta e cinco minutos noroeste ( 1° 45' NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có.digo de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto; pagará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2. OOOlOO) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção !.J[ine·
ral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0

56.0 da

da Independência "

~epública,

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.440 -DE 27 I:E DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro João Libóâo dos Santos a pesqdsar quartzo e
pedras cora.das, no inunicípio de Ataléia, no Estado de Minas ,G<;rais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro· de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro João Libório dos Santos
a pesquisar quartzo e pedras-coradas, no distrito e município de Ataléia, no
Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta e oito hectares (48 ha) delimitada per um retângulo que tem um vértice à distância de trezentos e noventa

A'rDS

DO

PODER

695

EXECUTIVO

e dois metros (392 m), no rumo magnético nove graus trinta minutos noroeste
(9° 30' NW) da confluência dos córregos da Lavrinha e da Lavra; os lados
que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos -e rumos magnéticos:
oitocentos metros (800 m), sessenta graus sudeste (60° SE); seiscentos metros
(600 m), trinta graus sudoeste (30° SW).
Art. 2. 0 Esta autorização
Código de Minas.

é

outorgada nos têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a: taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 480.00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.'
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.

DECRETO N. 0 .17.441- DE 27 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Glória Campos Nogueras a pesquisar mica e
associados no município de Santa Maria do Suaçuí, no Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Glória Campos Nogueras
a pesquisar mica e associados numa área de ses~enta e cinco hectares ( 65 h a),
situada no lugar denominado Safira Grande, distrito de Poaia, município de
Santa Maria do Suaçuí, no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por
um retângulo que tem um vértice na confluência dos córregos do Campinho
e do Mosquito _e os lados, divergentes nêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e trezentos metros ( 1. 300 m), quarenta e
nove graus sudeste (49° SE); quinhentos metros (500 m), quarenta e um
graus sudoeste (41° SW).
Art. 2.0 Esta
Código de Minas.

autorização

é

outorgada nos têrmos

estabelecidos

no

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via auti8n.
tica dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos e cinqüenta cruz2iros (Cr$
650,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0

Revogam·se as disposições em

con~rário.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolônio Sales.
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DECRETO N.O 17.442 -DE 27 DE DEZEMBRO DE 1944
Autoriz.a o cidadão brasileiro José Canuto Pereira a pesquisar mica e associados.
120 município de Conselheiro Pena, no Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Canuto Pereira a pes·
quisa'r mica e associados .no lugar denominado Água-Limpa, no distrito de
Penha do Norte, município de Conselheiro Pena, no Estado de Minas Gerais,
numa f:rea de quarenta e oito hectares e noventa e sete ares ( 48,97 ha), delimitada por um losango, de setecentos metros (700 m), de lado, que tem um
vértice a trezentos metros (300 m), no rumo mRgnético Cinqüenta e cinco
graus noroeste (55° NW) da confluência dos córregos Arminto Gomes e
Agua-Limpa; os lados que divergem no vértice considerado, têm os rumos
magnéticos: sessenta graus sudoeste ( 60° SW) e trinta e dois graus noroeste
(32° NW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos tênnos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica
dêste Deci-eto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$ 490,00)
·e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Pfodução Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETÚLIO

VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.443 -

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José dos Santos Manso, a pesquisar feldspato e
associados no município de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autoriZado o cidadão brasileiro José dos Santos ManSo,
a pesquisar feldspato e associados, no lugar denominado Fazendinha, no distrito de Sete Pontes, municí-pio de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro,
numa área de vinte e quatro hectares (24 ha), delimitada por um retângulo
que tem um vértice à distância de oitocentos metros (800 m), no rumo
magnético vinte graus noroeste (20° NVJ), do meio da fachada norte (N) do
prédio de propriedade do Cel. Alfredo de Matos Vanich; os lados, que partem
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos
metros (600 m), sessenta graus noroeste (60° NW); quatrocentos metroS
(400 m), trinta graus sudoeste (30° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art. 3.0 Ó título da autorização de pesquisa que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
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transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Min'eral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.

DECRETO

N. 0

17.444-

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Xavier Rosenhurg a pesquisar turfa no
município de Saquarema, no Estado do Rio de janeiro.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Francisco Xavier Rosenburg a pesquisar turfa no lugar denominado Brejo do Leigo, situado no distrito e município de Saquarema, no Estado do Rio de Janeiro, numa área da
setenta .e oito hectares (78 ha), delimitada por um retângulo que tem um
vértice à distância de mil e sessenta metros ( 1. 060 m) no rumo magnético
se-ssenta e cinco graus sudeste (65° SE) do ponto no eixo da estrada de 'TOda·
gem Bacaxá-Saquarema, distante oitocentos e vinte e cinco metros ( 825 m)
do marco quilométrico cinco (km 5), na direção vinte e cinco grau& nordeste
(25° NE); os lados que partem dêsse vértice têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: seiscentos e cinqüenta metros (650 m)', vinte e cinco
graus nordeste (25° NE); mil e duzentos metros (1.200 m), sessenta e cinco
graus sudeste (65° SE).
Art. 2. 0 Esta autorização é ol.!torgada nos têrmos est<~belecidos no
Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto,_pagará a taxa de trezentos e noventa cruzeiros (Cr$ 390,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaJles.

DECRETO N. 0 17 .445 -

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Alpherina Ma-rçolla a pesquisar talco, amianto e
associados no município de Brumadinho, no Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que. lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 L 985, de 2.9
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileira Alpherina Marçolla a pesquisar talco, amianto e associados no lugar denominado Marimba, no distrito
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de Piedade do Paraopeba, município de Brumadinho, no Estado de Mina:;:
Gerais numa área de quarenta e oito hectares (48 ha), delimitada por um
retângulo que tem ·um vértice a trezentos e três metros e noventa e cinco
centímetros (303,95 m), no rumo magnético quarenta e três graus e quarenta
e seis minutos sudeste ( 43° 46' SE) do canto sudeste (SE) da sede da
fazenda da 1\llarimba; os lados que divergem no vértice considerado têm, a
partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros
(800 m), cinqüenta e seis graus nordeste (56° NE); seiscentos metros
(600 m), trinta e quatro graus noroeste (34. 0 NW),
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
Código de Minas.
Art, 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará ~ taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$
480,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.446 -

DE

28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão braslleiro Mário Aguiar a pesquisar quartsito no município
de São Luiz do Paraitinga, no Estado de São Paulo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Mário Aguiar a pesquisar
quartsito numa área de cinco hectares e sessenta ares (5,60 ha), situada no lugar denominado Bairro-de-Rodrigo-Soares, distrito e município ·de São-Luizdo-Paraitinga, no Estado de São Paulo, 'delimitada por um retângulo que tem
um vértice a cento e trinta metros ( 130 m), rumo setenta e dois graus sudeste (72° SE) magnético, da cachoeira dos Bastos existente no riheirãv
Indaiá e os lados, que partem dêsse vértice, com duzentos e oitenta metros
(280m), rumo trinta e nove graus trinta minutos sudeste (39° 30' SE) magnético, duzentos metros (200 m), rumo cinqüenta graus trinta minutos sudoeste
(50° 30' SW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos esta-belecidos no Código de Minas,
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisá', que será uma via autêntica dêste Decreto, pagruá a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e se,· á
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
República.
GETULIO VARGAS.

Apoloru'o Salles.
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1399

28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Adolfo Mayer Bonavit a pesquisar apatita, no
município de Monteiro, no Estado da Paraíba
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de
29 de jan~iro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro·Adolfo Mayer Bonavit a pesquisar apatita• em terrenos situados no distrito de Sumé, município de Monteiro,
no Estado da Paraíba, numa área de quarenta e oito hect·ares e vinte e cínco
ares ( 48,25 ha), delimitacj.a por um losango que tem um vértice à distância
de seiscentos e vinte e seis metros (626 m), no rumo magnético trinta e dois
graus noroeste (32° NW), da confluência do córrego do Feijão no riacho do
Feijão e os lados, que partem dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: setecentos metros (700 m), treze graus trinta minutos
nordeste (13° 30' NE); oitocentos metros (800 m), setenta e quatro graus
sudoeste (74° SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas .
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquiso.·, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa cruzeiros (Cr$
490,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa.lles.

DECRETO N.O 17.448 -

DE

28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Amadeu Gomes de Barros Lea.l e Nestor Barbosa Leite a pesquisar caulim e associados no município de Quixadá, no
Estado do Ceará
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados os cidadãos brasileiros Amadeu Gomes de
Barros Leal e N estar Barbosa Leite a pesquisar caulim e associados numa área
rte trinta e sete hectares, oitenta e dois ares e vinte e cinco centiate~
(37,8225 h a), situada no lugar denominado Pendência, distrito de Floriano
Peixoto, no município de Quixadá, no Estado do Ceará, delimitada por um
quadrado de seiscentos e quinze metros (615 m). de lado, tendo um vértice
a setecentos e quarenta e dois metros e sessenta centímetros (742,60 m), rumo
trinta e seis graus quinze minutos sudoeste (36° 15' SW) magnético, da estação de Floriano Peixoto da Estrz.•.:ia de Ferro Baturité e os lados que partem
dêsse vértice com rumos seis graus sudeste (6° SE) magnético e oitenta e
quatro graus sudoeste (84° SW) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có·
digo de Minas .
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Art, 3. 0 O título da áutorização dz pesquisrt·, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 380,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.

Art. 4. 0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 d,e dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SE<lles.

DECRETÜ N. 0 17.449 ~

DE

28

DE DEZEMBRO DE

-194-4

Autoriza o cidadão brasileiro José Machado Freire ·a pesquisar diamante, no
município de Diamantina, no Estado de Minas Geu:.is
O Presidente da República. usando da atribuição qué lhe confere o a~
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, da
29 dG janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro José Machado Freire a
pesquisar diamante numa área da quinhentos hectares ( 500 ha), situada no
lugar denominado Brumadinho, distrito de Guinda, município de Diamantina,_
no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um contôrno poligonõ!I
que tem um vértice a seiscentos e cinqüenta metros (650 m), no turno magnético oitenta e cinco graus trinta minutos sudoeste ( 85° 30' SW), da con~
fluência do ribeirão de Guinda no rio das Pedras de S'opa e cujos lados
a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnético.:;-:
mil seiscentos e vinte metros ( 1.620 m), dezesseis graus sudeste ( 16° SE);
mil trezentos e cinqüenta metros ( 1. 350 m), trinta e seis graus sudoests
(36° SW); mil duzentos metros (1. 200 m). setenta e_ oi te graus noroeste
(78° NW); quinhentos metros (500 m). cinqüenta e dois graus noroeste
(52° NW); mil oitOcentos e cinqüenta metros ( 1. 850 m), seis graus nordeste
( 6° NE); cento e cinqüenta metros ( 150 m), sessenta e seis graus nordeste
(66° NE); mil metros (1.000 m), cinqüenta e cinco graus nordeste (55° NE);
oitocentos e sessenta metros (860 m), sessenta e dois graus sudeste (62° SE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
digo de Minas,

Cá~

Art, 3,0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên~
tica dêste DeCreto, .pagará a taxa de cinco rri.il cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro cl_e 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República,
GETULIO VARGAS,

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 17.450 -

701

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadâo brasileiro José Raimundo Rufino a pesquisar minério de
ferro e associados no município de Belo Vale, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), -decreta':
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Raimundo Rufino a
pesquisar minério de ferro e associados numa área de quarenta hectares (40 h a)
'Situada no lugar denomin"ado Lagoa da Casa Velha, distrito e município de
Belo Vale_. no Estado de Minas Gerais, área essa delimitada por um retângulo
que- tem um vértice a seiscentos metros (600 m) no rumo magnético onze
graus sudoeste (11° SW) da confluência dos córregos da Lagoa da Casa Velha
e do Açude, e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos metros (800 m), sessenta e oito graus
e trinta minutos sudeste ( 68° 30' SE); quinhentos metros ( 500 m), vinte
e um graus e trinta minutos sudoeste (21° 30' SW),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas,
Art, 3.0
O título da autorização de pesquisa, que será uma via autên·
tica dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.(1 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.451

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza a cidadã brasileira Adília de Campos jardim a pesquisar pedras coradas no município de Conceição, no Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 9&5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a cidadã brasileirq Adília de Campos Jardim a
pesquisar pedras coradas no lugar denominado Posses, no distrito de Br('·
jaúba, no município de Conceição, no Estado de Minas Gerais, numa área de
dez hectares ( 10 ha), delimitada por um retângulo que tem um vértice à dis·
tância de sessenta e quatro metros (64 n-1), no rumo ·magnético sessenta e
oito graus e trinta minutos sudoeste (68° 30' SW) da confluência dos córregos das Posses e Pequeno; os lados que partem dês~e vértice têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e cinqüenta metros (250 m),
cinqüenta e nove graus e trinta minutos noroeste ( 59° 30' NW); quatrocentos
metros (400 m), trinta graus e trinta minutos sudoeste (30° 30' SW).
Art. 2.0 E~ta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
\
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Art. 3.0 O título da
tica dêste Decreto, pagará
transcrito no livro próprio
Ministério da Agricultura,
Art. 4. 0 Revogam-se

autorização ·de pesquisa, que será uma via autêna taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
as disposições em contrário,

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 17.452 -

DE

28

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza a: Cia. Geral de Minas S.A. a pesquisar minérios de ouro, zircônio
e assccia&.Js no município de Parreiras, Estado de Minas Gerais.
Não foi publicado ::;inda r.o Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.453 -

DE

28

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Serafim Joaquim- da Silva ··~ pesquisar quartzo
e associados no muru'cípio de Sento Sé do Estado da Bahia.
Não foi publicado ainda no

Di~r:o

DECRETO N. 0 17.-454

Oficial por fulta de pagamento.

~

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

Atdoriza os cidadãos brasileims Inocêncio de Oliveira e João Francisco Veras
a p6squism· b:.w.xita no município de Patos, do Estado da Paraíba.
Não foi

public::~do

ainda no Diário Oficial por fulta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.455

~DE

28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Adalberto Benevides de Magalhães a pesquisar
a.zr.blit,onitD. e associados no município de ltapitinga, do Esfado do Ceará.
N[o foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.456 -

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoâza o cidadão brasileiro Joaquim Ventura de Moura a pesquisar rmnertode ouro, caulim, quartzo e associados, no município de São João dei Rei,.
no Estado Cé Minas Gerais.
Não foi publicado ainda no Diiirio Oficial por falta de pagamento.
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28 DE DEZEMBRO

DE

1944

Autoriza os cidadãos brasileiros Luís de Giácomo Júnior e Richote Roque de
Giácomo a pesquisar quartzo, caulim e mica, no município de Matias
Barbosa, no Estado de Jl/Iirw.s Gerais.
Nõ.o foi publicado ainda no Diárlo Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 1.7.458 -

DE

28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Machado Freire a pesquisar diamante no
município de Dic.mantina, no Estado de IYlinas Gerais.
Não foi pubHCado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO

N. 0

17.459 -

DE

28 DE DEZEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasi!eiw Climério Vieira a pesquisar mica e associados
no município de Peçanha, no Estado de Minas Gerais.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta J.e pagamento.

DECRETO N. 0 17.460

-DE

28 DE DEzgMBRO DE 1944

At.:.foriza o cidadão brasileiro Raul Saraiva a pesquisar esmeralda, berilo e
associados no muniCÍpio de Vitória da Conquista no Estado da Bahia.
Não foi publicado ainda no Diário Olicie.l por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.461 -

DE

28 DE DEZEMBRO DE 1944

Altera a lotação numérica do Ministério da Fazenda
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, alínea a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A lotação numérica do Ministério da Fazenda, aprovada pelo
Décreto n. 0 16. 162, de 24 de julho de 1944, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
a) ficam substituídos, na lotação suplementar da AW1ndega de Uruguaiana,
4 cargos de arrumador por 4 de trabalhador;
b) ficam substituídos, na lotação suplementar da Alfândega do Rio de
Janeiro, 2 cargos de carvoeiro por 2 de foguista;
c) ficam suprimidas as carreiras de Arrumador e Carvoeiro; e
d) as carreiras de Foguista e Trabalhador passam a figurar na lotação suplementar com os totais de 35 e 168 cargos, respectivamente.
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Art. 2.0 Passa a lotação nominal do Ministério da Fazenda, aprovada
pelo Decreto n. 0 16. 163, de 24 de julho de 1944 a vigorar com as alterações
constantes da relação nominal anexa.
Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Jálleiro, 28 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS ,

A. de Souza Costa.

DECRETO N, 0 17.462 -

DE

28

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Cláudio Albernaz de Albuquerque a comprar
; pedras preciosas.
Nõ.o foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.463

DE

28 DE DEZEMBRO DE 1944

Renova o Dec!-eio n.0 10,735, de 28 de outubro de 1942.
Não foi publicado ainda no Dftlrio Oficial por folta de pagomento.

DECRETO N. 0 17.464 -

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

Renova a autorização concedida pelo Decreto n.O 10.045, de 20 de julho
de 1942.
Nilo foi publicado ainclu no Diário Oficial por fulta de' pagamento.

DECRETO N. 0 - 17.465 Renova o Decreto n.

0

DE 28 DE DEZEMBRO DE 1944

10.042, de 20 de j-a.Jho de 1942.

Não· foi pc.blicado uinda no

~i<Írio

DECRETO I'.J. 0 17.466 -

Olióal por falta de pagamento.

DE 28 DE DEZEMBRO DE. 1944

Concede a Mineração e lndúst::ia de Estanho" Limitada autorização para funcionar ccmo emprêsa de mineração.
Não foi pl.iblicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO N.O 17.467

-.DE

28

DE DEZEMBRO DE

1944

Concede à firma "Fiacão e Tecelagem áe Juta Santa Isabel, Limitada", auto·
rização para fun;;ionar como emprêsa de energia hidráulica.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento:

DECRETO N." 17 .468 -

DE

29

1944

DE DEZEMBRO DE

Suprime cargo extinto
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo ·74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art 1.0, alínea n, do Deereto-lei n. 0 3 .195, de 14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido um (1) cargo de Tesoureiro, padrão J, do
Quadro VI Parte Suplementar · - do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude do falecimento de Cícero Pereira de Carvalho, ficando sem aplicação a dotação correspondente.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 17.469 -

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1944

Concede à Lavras Santo Amaro Limitada autorização para funcionar comoj
emprêsa de mineração.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.470 -

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão hrasileirro Júl.ilo Paulo Tietzmann a lavrar jazida de
calcáreo e associados no município de Brusque do Estado de Santa
Catarina.
Não foi publicado ainda no Diúâo Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N. 0 17.471 -

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1944

Autoriza a emprêsa Águas Minerais Dorizon Limitada a lavrar jazida de água
mineral, no município de Mallet, no Estado do Paraná.
Não foi publicado ainda no Diário Oficial por falta de pagemento.

Col. de L€is -

Vol. YIII

F. 46
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DECRETO N. 0 17.472 -

DE

EXECUTIVO

30

DE DEZEMBRO DE

1944

Declara a urgência da desapropriação dos imóveis a que se refere o Decreto
n.O 13 .433, de 20 de setembro de 1943
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a)··
tigo 74, letra a da Constituição; atendendo ao que consta do processo número 27. 114-44, do Departamento de Administração do Ministério da Viação e
Obras Públicas, e de acôrdo com o art. 15 do Decreto-lei n.0 3. 365,. de 21
de junho de 1941, decreta:
Artigo único. Fica declarada a urg~ncia da desapropriação, pelo Depar.
tamento Nacional de Estradas de Rodagem, do prédio n.O 490, da Rua G~
neral Rondou, na cidade de Petrópolis, e da área anexa de terrenos com
4.707,75 m2, de propriedade atribuída a· Marcílio Reis de Oliveira e foreiro:!!
à Companhia Imobiliária de Petrópolis, e cuja utilidade pública, para aquêle
fim, foi declarada pelo Decreto n. 0 13.433, de 20 de setembro de 1943.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1944, 123.0 da Independ@ncia e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

João de Mendonça Lima.

APENSO
Figuram neste apenso:

-

os decretos que, expedidos em trimestres anteriores
foram.publicados depois do segundo dJa útil do quarto
trimestre de 1944;

11 -

as reproduç6es e as retificaç6es publicadas no quarto
trimestre de 1944, referentes a decretos expedidos em
trimestres anteriores.
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DECRETO N. 0 11.383 -

DE

19

DE

JANEIRO DE

1943

Dispõe sôbre a equiparação da .Escola Industrial de Pernambuco
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra ·a, da Constituição, e nos têrmos do art. 60 da lei orgânica do
ensino industrial, decreta:
Art. 1.0 E' concedida equiparação à Escola Profissional Masculina,
mantida e administrada pelo Estado de Pernambuco, com sede no Recife.
Art. 2.0 O estabelecimento de ensino industrial de que trata o artigo
anterior passa a denominar-se Escola Industrial de Pernambuco.
Art. 3.0 A equiparação concedida pelo presente Decre-to é limitada aos
seguintes cursos de formação profissional:

I. Ensino industrial básico:
1. Curso de fundição.
2. Curso de serralheria.
3. Curso de mecânica de máquinas.
4. Curso de pintura.
S. Curso de marcenaria.
6. Curso de tipografia e encadernação.·
7. Cürso de gra-vura.
!I. Ensino de
1. Curso
2. Curso
3. Curso
4. Curso
S. Curso
6. Curso
7. Curso
Art. 4. 0

·mestria:
mestria
mestria
mestria
mestria
mestria
mestria
mestria

de
de
de
de
de
de
de

de
de
de
de
de
de
de

fundição.
serralheria.
mecânica de máquinas.
pintura,
marcenaria,
tipografia e encadernação.
gravura.

Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1943, 122.0 da Independ@ncia e 55,0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 15.436 -

DE

2

DE MAIO DE

1944

Concede a "Calcita Rio Branco Limitada", autorização para funcionar
como emprêsa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 E' concedida à "Caleita Rio Branco Limitada", sociedade por
cota de responsabilidade limitada, com sede na Capital do Estado do Paraná, autorização para funcionar como emprêsa de ínineração, de acôrdo com
o· que dispõe o art, 6.0 § 1.0 , do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas), ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir
integralmente as leis e regula:mentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre
o objeto da referida auto,rização.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N.0 15.640 -DE 24 DE MAIO DE 1944

Altera a redação do art. 1.0 do Decreto número 12.523, de 3 de junho de 1943
O PTesidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, d-a Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (CóAigo de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o artigo primeiro (1. 0 ) do Decreto número doze
mil quinhentos e vinte e três ( 12.523), de três (3) de junho de mil novecentos e quarenta e três (1943), o qual passará a ter a seguinte redação:
Ficam autorizados os cidadãos brasileiros José Maria Pinto, José
Pedro da Silva e Paula Procópio Pinto a pesquisar minério de ouro, cassiterita e associados em duas áreas distin.tas, num total de noventa e cinco hectares e setenta ares (95,70 ha), situadas no lugar denominado Barro Vermelho,
distrito e município de Rezende Costa do Estado de Minas Gerais, áreas
essas que assim se definem: a primeira (La), com oitenta e oito hectares e
cinqüenta ares (88,50 ha), é delimitada por um polígono irregular que tem
um vértice a duzentos e noventa metros (290 m), rumo verdadeiro setenta
e oito graus nordeste (78° NE) da confluência do córrego Pedra Branca no
ribeirão Campos Gerais e cujos lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: mil quatrocentos e setenta metros
(1.470 m), sessenta e dois graus noroeste (62° NW); trezentos e quarenta
e cinco metros (345 m), sessenta graus sudoeste (60° SW); trezentos e Se·
tenta e cinco metros (375 m), trinta e um graus noroeste (31° NW); mil e
trezentos metros (1.300 m), setenta e quatro graus e trinta minutos sudeste
(74° -30' SE); oitocentos metros (800 m), quinze graus e trinta minutos nm.-·
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deste (15° 30' NE); setecentos e setenta metros (770 m), sessenta e oito
graus sudeste -(68° SE); mil metros (1.000 m), vinte e um graus sudoeste
(21° SW); quinze metros (15 m), sessenta e oito graus noroeste ( 68°
NW); sessenta metros (60 m), vinte e um graus sudoeste. (21° SW). A
segunda (2.8 ) área, com sete hectares e vinte ares (7,20 ha), é- delimitada
por um triângulo que tem um vértice a seiscentos e quarenta e cinco metros
(645 m), no rumo v2rdadeiro oitenta e dois graus e quinze rrÍinutos noroeste
(82° 15' NW) da tôrre da· Igreja do Barro Vermelho e cujos lados, a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos
e setenta metros (370 m), trinta e um graus noroeste (31° NW); trezentos
e setenta metros (370 m), sessenta graus nordeste (60° NE); quinhentos e
vinte .metros (520 m), quinze graus e trinta minutos sudoeste (15° 30' SW).
Art. 2.0 A presente alteração de decreto rião fica sujeita ao pagamento
da taxa, na forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 3.0 O Decreto número doze mil quinhentos e vinte e três ( 12.523),
de três (3) de junho de mil novecentos e quarenta e três ( 1943), terá como
-Seu necessário complemento, uma via autêntica dêste Decreto.
Art. 4.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO

VARGAS.

Apolonio Sa11es.

DECRETO N.O 15.813 -

Altera a Tabela Numérica Ordinária

DE

9 DE JUNHO DE 1944

de Extranumerário-mensalista da
MINISTJ:l::RIO

DA

GUERRA

DIRETORL4.. DO MATERIAL BÉLICO
Fábricn

de

Juiz

Fábrica de Juiz de Fora, do Ministério da Guerra

fle

DO

EXJ1:RCITO

Fora

SITUAÇÃO ATUAL

::,

SITUAÇÃO PROPOSTA

o
Número
de
funções

I

I

w

Séries funcionais

Referência

Tab!côla

Número
de
funções

Séries funcionais

Amanuense Auxiliar

2
2
1
2
2
9

······· .................
... .. ..... ... .. .. .......
........ ..... ... ... .. ...
.. .. .. ... ... .. .....
I .......... .....
...... .... .....

I
r

Am~nuense

XVI

Ordinádó!

2

XV

Ordinárió!

2

XIV

OrdináriZ1

1

XIII

Ordinárb

3

XII

OrdináriZ1

3

I

11

Referência

I
I

Tabela

Auxiliar

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

I ........................
II ........................

XVI

Ordináriô!

XV

OrdináriZ1

XIV

Ordinárió!

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

XIII

Ordinári;>~

XII

OrdináriZ1

I
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DE 28 DE JUNHO DE 1944

Autoriza o cidadão bracileiro Frederico- Teixeira Me.chado a lavtar jazida de
bauxita no município_ de Poços de Caldas, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de
~9 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Frederico Teh·eira Machado
a lavrar a jazida de bauxita existente no sítio denominado Barba de Bode, no
distrito único do município de Poços de Caldas, do Estado de Minas Gerais.
numa áre<J de dezenove hectares e cinqüenta e dois ares (19.52 ha), definida
por um polígono que tem o primeiro vértice no marco quilom.?trico seis ( 6)
da rodovia Poços de Caldas-Campestre e os lados, a pa:·tir dê;;se vértice, os
~>eguintes comprimentos e rumos magnéticos: quarenta e dois metros (42 m),
quarenta e nove graus noroeste (49° NW); cento e dezessete metros (117m),
setenta e oito graus sudoeste (78° SW); duzentos e dezesseis metros (216m).
cinqüenta e cinco g;aus noroeste (55" NW); quatrocentos e trinta e se13
metros (436 m), quarenta graus nordeste (40° NE); cento e trinta e oito metros (138 m), sessenta e um graus nordeste (61° NE); setenta e quatro metros ( 74 m), tririta e um graus sudeste ( 310 SE); duzentos E cmqüenta e
dois metros ( 252 m), seis graus sudeste ( 6° SE); duzentos e quarenta e dois
metros (242m) sessenta e nove ·graus sudeste (69° SE); cento" trinta e tr&s.
metros (133 m), um gnm sudeste (1° SE); sessenta e quatro metros (64 m),
setenta graus noroeste (70° NW); cento e trinta e seis metros (136m), setenta e nove graus sudoeste (79° SW): cer:-to e oitenta met•·os (180 m),
oitenta e se-is graus noroeste (86° NVV), Esta a•torização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, ~3, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras
constantes do mesmo Código, não e-xpressamente mencionadas r.cste Decreto
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher ao!
cofres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto do art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3.0 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para os fins da lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Cód1go d"l
Minas.
Art. 5. 0 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no
art:. 71 do mesmo Código.
Art. 6.0 A autorização de- lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
<C;$ 600,00) .
Art, 7.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

João Maurício de Medeiros.

7H

ATOS

(*)

DO PODER

EXECUTIVO

DECRETO N. 0 16.123- DE 19 DE JULHO DE 1944

Autoriza a empr&sa de mineração Irmãos Peccicacco a pesquisar caulim e
ciados no município de São Paulo, do Estado de São Paulo

asso~

O Presidente da República, usando d3 atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.0 1. 985, d:a.
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a emprêsa de mineração Irmãos Peccicacco a
pesquisar caulim e associados numa área de setenta e seis hectares e cinqüenta
ares (76,50 ha), situada no imóvel denominado Sítio da Fazendinha, no distrito de Perús, município de São Paulo, do Estado de São Paulo, e delimi·
tada por um polígono que tem um vértice no ponto de bifurcamento da Es·
trada Municipal que passa pela Estação de Perús com a Estrada de Campinas, e os lados, a partir do vértice considerado, com os seguintes comprilnentos
e rumos verdadeiros: seiscentos metros (600 m), setenta e três graus dez minutos noroeste ( 73° 10' N\V); mil e cem metros ( 1.100 m), dezesseis graus
cinqüenta minutOs nordeste (16° 50' NE); seiscentos metros (600 m), setenta
e três graus dez minutos sudeste (73° 10' SE); duzentos e cinqüenta metro~
(250 m), dezesseis graus cinqüenta minutos sudoeste (16° 50' SW); cento e
setenta e cinco metros (175 m), setenta e três graus dez minutos sudeste
( 73° lO' SE); seiscentos ·metros ( 600 m), dezesseis graus cinqüenta mmutos
sudoeste ( 16° 50' SW); cento e setenta e çinco metros ( 175 m), setenta. e
três graus dez minutos noroeste (73° 10' NW); duzentos e cinqüenta metroõ
(250 m), dezesseis graus cinqüenta minutos sudoeste (16° 50' 3W).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabetecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e setenta cruzeiros (Cr$ 770,00).
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1944, 123.0 da Independência e 56.0 da
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.

DECRETO N. 0 16.347 -

DE 10 DE AGÔSTO DE 1944

Transfere funções para a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário·men·
salista da Divisão de Organização Hospitalar, do Ministério da Educação
e Saúde, e dá outras providências
RETIFICAÇÃO

RELAÇÃO NOMINAL A QUE SE REFERE O ART. 4.0 DO
DECRETO N.0 16.34·7 DE 10 DE AGÕSTO DE 1944
Funções transferidas para a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário·mensalista da Divisão de Organização Hospitalar:
Da Tabela Ordinária da Divisão do Pessoal
1 -

auxiliar de escritório, referência X
Altamirando de Sousa
1 -
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Funções transferidas para a Tabela Num.érica Suplementar de Extranumerário-mensalista da Divisão de Organização Ho!;pitalar:
Da Tabela Suplementar da Divisão do Material
1 -

escriturário, referência XIV
Flávio Fialho de Melo; e

1 -

Da Tabela Suplementar da Divisão de Obras

1 -

desenhista, referência XIII
Rui de Valadares Pôrto.

1 -

DECRETO N. 0 16.365 -

DE

15 DE AGÔSTO DE 1944

Outorga concessão a Raimundo Chiabai para continuar o aproveitamento de
energia hidráulica, já. realizado na cachoeira do LagOa, no -:órrego do
mesmo nome, situada nO distrito de Serra Pelada, município de Afonso
Cláudio, no Estado do Espírito Santo
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art, 150 do Código de
Águas (Decreto n. 0 24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Art, ·1.0

Respeitados os direitos de terceiros, anteriormente adquiridos,

é outorgada concessão a Raimundo Chiabai, para continuar a exploração
de um aproveitamento de energia hidráulica, já realizado na Cachoeira do
Lagoa, no córrego do mesmo nome, situada no· distrito de Serra Pelada. mutdcípio de Afonso Cláudio, no Estado do Espírito Santo, com a poténcia de
22 quilowatts, resultante da altura de qUeda de 8,10 m. e da descarga de
280 litros por segundo,
§ 1.0 O aproveitamento destina-se à produção, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica, na vila de Lagoa, sede do distrito
de Serm Pelada, no município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo.
§ 2. 0
Esta concessão legaliza aproveitamento já realizado, que está
sendo explorado pelo concession:irio,

Art. 2.0 Sob pena de multa de Cr$ 1.000,00
&ste obrigado a:

(mil cruzeiros), fica

I - Registrar o presente título na Divisão de Águas, ·do Departamento
Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, dentro do prazo
de trinta (30) dias, a partir da sua publicação.
II Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de trinta (30)
dias, contados da data em que fôr publicada a aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro da Agricultura,
III - Apresentar. o mesmo contrato à Divisão de Águas, para os fins
de registro, até sessenta (60) dias depois de registrado no Tribunal de
Contas. ·
Parágrafo untco. Os prazos, a que se refere &ste artigo, poderão ser
prorrogados por· ato do Ministro da Agricultura, ouvida a Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 3.0 O concessionário fica obrigado a construir e a manter, nas
proximidades do local do aproveitamento, onde fôr determinàdo pela Divi-

716

ATOS DO PODEn

EXECUTIVO

são de Águas, as instalnções necesSárias para observações linimétricas e me·
<lições de descarga do cm·so de· água utilizado, e a realizar as observações
de ;;::.côrdo com as instruções da mesma Divisão.
Art. 4.0 A minuta do contrato disciplinar desta concessão será preparada pela Divisão. de Águas e mbmetida à aprovação do Ministro da Agricultura.
Art. 5.0 O prazo da presente concessão é de trinta (30) anos, contado da data de registro " do respectivo contrato na referida Div1são de
Águas.
Art. 6. 0 O capital a ser remunerado será o investimento efetivo e
criterioso na constituição do Patrimônio da concessão em função da indústria,
concorre-ndo, direta ou indiretamente, para a produção, transmissão, nansforrilação e distribuição de energia elétrica.
Art. 7.0 As tabelas de preço da energia serão fixadas pela Divisão de
Aguas no momento oportuno, e trienalmente revistas, de acôrdo com o disposto no art. 180 do C6digo de Águas.
Parágrafo único. As atuais tabelas de preço de energia fornecida pelo
concessionário serão mantidas até que, pela Divisão de Águas, sejam fixadas
as que -deverão vigorar no primeiro período de tar~fas.
Art. 8.0 Para a manutenção da integridade do Patrimônio a que se refere o art. 6. 0 do presente Decreto, será criada uma reserva, que proverá
às renovações por depreciação determinadas por usura ou impostas por
f.lcidente.
Parágrafo umco. A constituição dessa reserva, que se denominará 1'reserva de renovação" será realizada por quotas especi3is, que incidirão sôbre
as taribs sob forma de percentagem. Essas quotas serão determinadas tendose em vista a duração média do materi<ü a cuja renovação a dita reserva
terá que atender e poderão ser mcdificad~•s- trienalmente na época da revisão
das tarifas.
Art, 9,° Findo o prazo da presente concessão, o patrimônio desta,
constituído na forma do art. 6. 0 , reverterá para. o l'A:unicípio de Afonso
Cláudio, sendo o concessionário indenizado, do seu investimento aínda não
amortizado, na base do custo históriCo, deduzida a reserva de renovação, a
que se refere o parágrafo único do art. 8. 0 •
§ 1.0 Se o Município de Afonso Cláudio não fizer uso do seu direito a
essa reversão, o concessionário poderá requerer ao Govêrno Federal seja a
concessão renovada pela forma que, no respectivo contrato, deverá estar
prevista.
§ 2.0 Para efeito do § 1.0 dêste artigo, fica o concessionário obrigado a
dar conhecimento ao Govêrno Federal da decisão do Município de Afonso
Cláudio e a entrar com o requerimento de prorrogação da concessão, ou o
de desistência desta, até s_eis ( 6) meses antes do término do respectivo
prazo.
Art. 10. O concessionário gozará, desde a data do registro a que se
refere o art. 5.0 do presente Decreto, e enqu2.nto vigorar esta concessão, dos
f3.vores constantes do Código de ÁguAs e das leis especiais sôbre a matéria.
Art, 11. O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de agôsto de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS,

Apolonío Salles.
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DE 15 ·DE SETEMBR'O DE 1944

regimento do Serviço do Patrimônio da União, do .Ministério da
Fazenda
RETIFICAÇÃO

No art. 27, n, 0 XVII, onde se lê:
" ... inclusive a de suspem;ão até · 30 dias, ... ",
Leia-se:
" .. , inclusive a de suspensão até 15 dias, ... ".

DECRETO N . 0 16.613 -

DE 18 DE SETEMBRO DE 1944

Declara de utilidade pÚblica, para desapropriação, uma á:-ea de terreno necessária aos serviços da "Tbe Great Western oi Brazil Railway Company
Limited"
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, e de acôrdo com os artigos 2.0 3.0 e 5.0,
alíneas h e j e 6.0 do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de jun~o de 1941, decreta:
Artigo único, E' declarada de utilidade pública, para fins de desapro
pria:ção, pela "The Great Western of Brazil Railway Company Limited", umr~
área de 450.00 m2 (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados) de terreno,
assinalada na planta que com êste baixa, em duas vias rubricadas f pelo Di:
retor Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, área essa que,
de propriedade de Alfredo Augusto da Silva e situada à margem do riacho
Bituri e da antiga estrada carroçável para São Bento, no município de Belo
Jardim, Estado de Pernambuco, próximo à estação de Belo Jardim. é ne~
cessária aos serviços de captação dágua para o, abastecimento de Locomotive~s
da rêde a cargo da referida Companhia.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1944, 123.0 da_ Independência e 56.0
da República. ·
GETULIO VARGAS.

]oâo de Mendonça Lima.

DECRETO N.O 16.621

-DE

19

DE SETEMBRO DE

1944

Altera tabelas de extranumerário-mensalista
Relação nominal a que se refere o Decreto n. 0 16.621, de 19 de setembro
de 1944, àos extranumerários-mensalistas, cujas funções são transferidas
para Tabela Nuinérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, parte referente ao Serviço de
Biometria Médica, do Ministério da Educação e Saúde.

Ministério da Viação e Obras Públicas
Inspetoria Federal de Obras Contra as Sêcas
1 -

Médico XVI -

Maria Augusta de Toledo Tibiriçá.
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Miru"stério da Agricultura
Divisão do Pessoal
1 -

Méd<lco XV -

Marcos Ramos Gomes,

lriinistério da Fazenda
Serviço do Pessoal

1 -

Médico XV -

Mário Monjardim.

DECRETO N. 0 16.622 -

DE

19 DE SETEMBRO DE 1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso
· ginasial do Gir.ásio da lmacult!_da Conceição, de Fortaleza
O Presidente da República, usando da atrihuição que lhe confere o artigo 74, ietra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento, sob regime de inspeção perma~
nente, ao curs·o ginasial do Ginásio da Imaculada Conceição, com sede em
Fortaleza, no Éstado do Ceará.
Art. 2.0 Revcgarn-~e as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.

DECRETO N. 0 16, 623 -

DE

19

DE SETEMBRO DE

1944

Concede reconhecimento, sob regime de inspeção permanente, ao curso
ginasial do Ginásio Cristo Rei, de ]acarézinho
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o a•
tigo 74, letra a, da Constituição, e nos têrmos do art. 72 da lei orgânica do
ensino secundário, decreta:
4

Art. 1.0 E' cóncedido reconhecimento, sob regime de inspeção -perro&·
nente, ao curso ginasial do Ginásio Cristo Rei, com sede em Jacarézinho, ·no
Estado do Paraná.
Art. ·2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56. 0
da República.
GE'l'ULIO VARGAS.

Gustavo Capanema.
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DECRETO N. 0 16.633- DE 21 DE SETEMBRO DE 1944

DispÕe sôbre a lotação numérica das repartições do Ministério da Marinha
O Presidente da República, ·usando da atribuição que lhe confere o artiR
go 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para efeito de lotação, os cargos que compõem os Quadros PermE.mente e Suplementar do Ministério da Marinha fica-m distribuídos pelas seguintes repartições:
I

li

Conselho do Almirantado;
SecretadS! de Marinha;

III - · Arquivo;
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
XII

Comissão de Administração e Tombamento dos Próprios Na<cionais;
Comissão de Metalurgia;
Serviço de Documentação dS! Marinha;
Auditoria de Ma-rinJ,a;

Tribu~al Mciríti~o Administrativo;
Procuradoria Especial junto ao TribunE:l Marítimo Administrativo;
Estado Maior;
Base

N~al

de Na.lal;

Diretoria de Fazenda;

XIII -

Diretoria do Ensino NS!Val;

XIV

Escolas da Diretoria do Ensino Naval;

XV

Diretoria de Engenhruia;

XVI
XVII

Diretoria do Armamento;

XVIII XIX XX XXI XXII -

XXIII XXIV
XXV
XXVI
XXVII

Diretoria de Navegação;
Diretoria de Ss1Úde (Sede);
Sanatório Naval de Nova Friburgo DiretoriS~

D. S. Naval;

do Pessoal da Armada;

Comando NavS!l do Norte;
Comando Naval de Màto GrossO;
Arsenal de· Marinha do Rio de Janeiro;
Arsenal de Ma-rinha da Ilha d23 Cobras;
Diretoria de Marinha Mercante;
Capitanias da Diretoria de Marinha Mercante;
Serviços Gerais do Edifício do Ministério da Marinha .

Art. 2.° Fica aprovada a lotação numérica das repartições a que se refere
o art, 1.0 , na forma das tabelas anexas a êste decreto, com 2. 345 cõ.'l'gos,
sendo 420 na. lotação permanente e 1.925 na lotação suplementm.
Parágrafo_ }mico. Os claros que se yerificarem na lotação suplementar ·não
serão preenchidos.
Art. 3.0 O Ministério da MarinhS! propor~ no prazo de 30 dias, ao Presidente da República, a lotação nominal correspondente à numérica prevista
neste decreto.
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Art. 4.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo~
gOOas as disposições em contrário.
Rio de Janeir"o, em 21 de setembro de 1944, 123:0 da Independência e
56.0 da República. ·
GETULIO VARGAS.

Henrique

A.

Guilhem.

DECRETO N. 0 16.641- DE 22 DE SETEMBRO DE 1944
Concede subvenções a entidades assistenciais e' culturais, para o exercício de
1944, na importância total de Cr$ 23.292.000,00
.RETIFICAÇÕES

81
814
827
845
1.281

81
814 827
845 1.281

Beneficiamento do Berco do Pobre de Fortaleza ..
Juventude Operária Cat6Üca - J. O. P., de São Paulo
Orfanato Anália Franco, de São Miguel ... , ... , ..
Santa Casa de Misericórdia de lbitinga ..... , ... .
Conselho Particular da Conferência de Nossa Senhora
da Penha, de Rezende Costa , , , , , . , , ... , ...... .

Recapitulação por Estados :
Santa Catarina
Leia-se :
Beneficente do Berço do Pobre, de Fortaleza .... ,
Juventude Operária Católica - J. O . C. de S. Paulo
Orfa;wto Anália Franco, de São Manuel ........ .
Santa Casa de Caridade, de Ibitinga . , ......... .
Conselho Particular da C'OI1ferência de Nossa Senhora
Penha, de Rezende Costa . , .. , .... , ... , , ... , , .. ,

10.000,00
3.000,00
12.000,00
6.000,00

20.000,00
341.000,00
10.000,00
3.000,00
12.000,00
6.000,00

2.000,00

Recapitulação por Estados
Santa Catarina

241.000,00

Onde se lê:
Distrito Federal

N. 0 446 N.0 451 -

Associação Santa Clara.
Cáritas Social.

Leia-se:
N.O 446
Associação Sanatório Santa Clara.
N. 0 451 - Associação Cáritas Social.

DECRETO N. 0 16, 648 -

DE 25 DE SETEMBRO DE 1944

Aprova orçamento complementar para obras e aparelhamento do p8rto de Recife

b Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letra a, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica aprovado o orçamento complementar, na importância de Cr$ 837.024,80 (oitocentos e trinta e sete mil e vinte e quatro cruzeiros e oitenta centavós), organizado pelo Departamento Nacional de Portos,
·Rios e Canais, e que com êste baixa devidamente rubricado, para a reali-

MINISTÉRIO DA MARINHA
Lotação numérica das Repartições atendidas pelos quadros p<::rmanentes e suplementar; a que se refere
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t.O'r~QÃO

l!:~t~t!!o

Central

LOTAÇÃO

Dcpó~ito

N ..Y.\L Dl<
N&'l:Al

Rio

LOT.!.Ç:ÍO

~e

Naval

Janeiro

LOJ'AÇ:i:O

- - - - - - -1- - -

- - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - -

Naoal

do

DUetorb.

----~--1 _ _1
___

1- Carao i.lolodo d~ pro~. em <omiuiio .

·roT.u. ....

Quartel Central

Perm.

Supl.

Perm.

Sup\,

-------- -------

-------- - - - - - - - - - - - - - - - -

ejdiro

Adjunto de Proourndor ..
Advo;:ndo de 2• Entr.incia ..
Ajudante de Porteiro ..• , ..
Auditor de 2.• Entránci" ..
Chefe de Portaria ...• ,
CoMultor Jorídico ...•. , ...... .
E6crivüo de 2.• Entrância ..•.
Instrutor ...... .
Mnmr~~:ista ..... .
Mestre........... .

O!ioinl de Justiça ................... .

Oficial de ~ustiça do 2.• Entcl.ncia .. ..
OperáriO NavaL ................. .
Procurador,,

Profe&Jor .............. , ....... .
Promotor de 2.• Entrâocin.••.
Se<;retário.,
TDl'.I.L ..

---- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III- Cargo dB <nrrâra
Alroo~arifo...

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

Arquivist:l.

Contínuo ...•
Deo;enbi•ta ... , , ....•.
,

Desenbista-Au~iliar.
En~onheiro ....... .

Esctitur>Í.rio ...•..
Faroleiro .. ..
Foguista............... .
M~quioi~ta-Marítimo .. .
Marinheiro.......

. .... , •.

Mecânico ..•• , •.
Motorista ............•.
Ofiei~\ Administrativo ...•....
Operário de Armamcflto ... .
OperUrio de Arsenal .... .
Operário de lmpren>~.'.

Operário de R-\dio
Patr~o ..•

Servente ...... .

--

Teenolo~~:i.sta ..

3

- - - - ---- - '
---- - - ---- - - - - - - - - - - - -------- - - - - - - - -

TOTAL .••

IV -nz•mro

------=-t------=- --------

"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------80
- - - - - - - - -------- - - -lO- - - -37- - - - - - - - -

Cargo illohdo de proviménto ~m colllmi,.iio ......................... .

Cargo ~;;olado de prooimento efolivo
Cargo de carreirn...

- - - - - - - - --------10-

TOTAL ...
. CoJ. Leis- Vol. YTH

=:: 1- =:~

so
sa

==
P:i.g. 720- i\-Iap<:- 2

=~=====j""~===~-="----~-0~=== ~-~

------~-

&cola
NMal

DU"õtoriD.

CARGOS E CARREIRAS

I

Pcrm.

Supl

1-C«o;,":f~'~ '~':;,=:.=~,.~=.'.'=o='?= =-~ l~ ·-__

I

Perm.

r.scou

Ahmrante
Waodenkoll

I

Supl.

I

Perm.

uo

~~-,;mo

liAVIJ.

F.:~ cola

·=·

MJ'lTF aAl'lST.!.
O~ Ni:V.E~

Supl.

Perm.

J!s~·~O!W.

UIJUlWRLI.

DffiBTOliU

no

',==-~-~--

Supl.

~N:m;o

N:H.U
ESCOL~ 11E
~~RS1WlZ~

OE IJA,!!NllE(l!Oó
DO CI:AI!.~

Perm.

Supl,

1:>0

ume:roau

DIB!ITORU

~ti:l!NO

NAVU

Supl.

Perrn.

J

Supl.

Perm.

I

E~!UO

liAI"AL
ESCOLA O~
l.íARflffiA !.ll':S•

.I.P!<EtroiZCl
Oli) IMB!t;EJ;Jl<Oi
D!l 0"1'1L C.!.·
TIJUNA

li'R~I!nlt.<:S

DE llA.l!INHElnOi
IM. BAHIA

uu Plm
NA..Maoco

!lO

H.;cow DE

ESCOL.!. DE

DE lliiRIN!!~mo:

OII!R'r<)JUÁ \

DO ENSINO
NAVAL

no emwo

/UV!..L
ESCOL!.. DF
.URE!W!ZES

Perru.

---~·-·---~

CU•"rl'i DO

'""
I

Supl.

I

Pcrm.

Supl,

--= ---=-=:]=== --= - ~ =----=----= ----=-=--=--_-_:1-=-'-=- =-=-~----=-

=_ --

lJ-

c.,, ;,"""' ,, ,,,._ ''""'

--=-1

Adjuuto de Procurador ..... .
Ad~oRado de 2~ Enrri:oeia ..

1

·

Ajudante ((li Portcirn .....•.•.
Auditm de Z.• 1\ntrfi.ucia ....
Chefe de Por~ria .....
Com;altor Jaridtea ..•
Eswvaa do 2." Eut.ril.ucia .•
(l!Strutm.
Ml">ll\.l!lStil. ..

Mestre ....•..
Ofictal de Jll.St~a ............•.......
Oficial de • .Ju;·lt>'f\ de 2.~ Entrância .•.
Oper:'mo Naval. .••••
Procurador .•..

Prnfessor ................. ..

----=-----=------=-- __i__l_~ _= ------------__-___-___-____ __:_j __-_ ___ _1__ __-_ _ ,___,_ --=-- _______-______:

Promotor de 2.• EmdnciB ..
Secretário.

ToTAL,,,,,

13

I

III- CGroo do carrciru
Almo<nrife.
Arquivista ..•.
Contínuo.
Desenbtsb ........... .
Desenhl<ta-Auxt1iar ••.
En~cuhciro .•..
E'eritun\rio ...
Faroleiro .•..
Foxui~ta .............. .
Maquini.,b-Maritimo ..
MarinheirO .•
M•câoico ..
Motonsta ......•.......
O[icia: Admiuistratil"o ..... .
Op~rimo do Armam~nto ..
Operário de Atsenal.
Opcrúrio de (mprctt>;a .•
Opccirio de R!t.dio ..

Patrão..
Servente ....

=

Tecnologi~ta

-

3

18

= _

= =

=

I

-"I' = = = -' = - = - = 3

•

3

I

___._· ___._____._. ___•____-__ ~--------~----------·---=----·--~---'---------~--~----'

IV ~:.ll6U!IO

Cargo isolado de prorimento em com-

mL'<'liio .......................... ..
Cargo isolado de pro•;imento cfdivo .
Cat~o de c~~rreir~

~

TOTAL...

~~~~----=-~----=-~----=-----'_----=___!_----=-l
s
-1 ___:_----=-~--~1---:
5

2

Co\. J.'eis -

Yol. VIII --

PI.~·.

i!ZO -

59

-

\-

24-

1-

6

...;;..=:;,~,

I
J.H:a11a 3

8-

:

3

2

3

~

DIRETORU

o!Rmoau

,,

CARGOS E. CAHREIRAS

DE lA.UQl;

o>;

LaboratórlO
de Provas

Hospital

N'AVEOAÇÃO

Diretoria

--l
l

Perm.

Supl.

Pmn.

Supl.

Pen:n.

d!l.
Mmiuba

-1
-1
-I
1 I
l

SupL

Perm.

Supl.

Perm.

!tl.!>eitut~

Centr:>~

Mate ri~

Supl.

Perm.

Naval

de Biolog.a

Laboratório
Farmaci'utioo

s.uu~·óa10
NAVAl OE
lrOVA FJll.

Naval

BOR~O

-1
- -~
l

Supl.

Pcrm.

Perm.

Supt.

Supt.

Pcrm.

1
-~--=--- --=--~ --=-i~
-= --=---~
-------------- ~
---------------- ----::-1--=--- ----::-----::- ~----=- ----=---=---

1- Car~o isolado ae proo . .-m <"lml1s~o
Dirctcr..•
Tor.\~

---- ----

-------- -------- -------- --------

.Mjonto de Procurador ...•.
AdvQ<!ll!lo <.!e !.·' l!:ntrâ.ncia ..
Aiudan!c de Porteiro ..••
Auditor de 2." Eutr!\Hcin
Cbr!e <I~ Portaria ..••••.
Con•ultor J,uídtco ..•.••••
&icrivlio de Z.• l':ntrênc!a ..
Instrutor.
Massagist.a.•..

~ r~I~f·J~ ·j,;;ú;~ ·:... .............. .
1

Ofieoal de Ju~tic~ <lc 2.a i<ntr5ncin ...•
Ope•ãr>o Nanl .••

Procurador.

~;~:;:,:; d~ -z.;. E~triii;~,~~:.
Secretârio

- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - --- ---- - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - ------- - - - - - - - - - - - - ---- ---.----- -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ton~ ..

fii - Caroo ·'e carreira

AlmoxarÚe.
Arquivist:l. ...•

Contíuuo ....
De&nhost/1. .•..•...•.

Descnb,sta-Auxil:~r ..

Eogenh~iro .....

&crLturári(l.•.

Fn;cleiro ..

Fo~ulsea .............. .

Sorve.nta ...•.
Te<:oologi.ta

'

7
10

Mc<ofimto ...•.•.
Motomta ........•..•..
Üf1ciel Adm\nistrl,tivo..... .
Oporár!O de Armamento .
Op,·rá.no de Ar::ieual..
Opei"".í.rio de fmprcru;.1
Üpcnírio de Rádio
Patr'lo..

!C2

o

M!iquini~t:~-Ma~ítirno .•

M'<liuhciro ..••...

211

=.<

. ..........••

4

IJ

""

=
'"

18

10

---- ---- -------1 - - -15- - - -275- ---- - - -195-------- - - - ---- -------- - - - - - - -

-

------- -------37

9'

-------- -------19

!V -RESIJ'"(I
Car~o i"obdc <le provimento em com·

miss1ío ........................... .

Cargo isolado <I e provimento efetivo .. .
Cargo de ear•eirn.

·· .........
Col. r... eis -

'IOTAL.

V oi. VIII -

---,-~---~Púg. 720 -

:Mapa 1

----, ---- ----~,- -m ---s ---195
15

27:)

1~5

· - - - - - - - - - - - ----,,- - - - - - - - - - - - - - - - -

=,i

-li

----,-~---,,

.~~==~==~~~==~====~~==

COI'd.NDO NI..V.I.L DE M.I.TO GROSSO

Divisiio
do Pes.;o:.l
Civil

Diretoll~

CARGOS E CAIL1.EIRAS

COMANDO N.\V.!.L
DO NORU
(n~~~l>l)

Gabinete de

Identifieaçito
da Armad.:l

LOTJ.ç1o

Penn.
I - Caroo úolmto rU proo.

!111

Hospital Naval
de Ladfuio

LOT.I.Ç~O

LOT.l.ç;;:o

LOT.I.ÇÃO

Sup\.

· Supl.

Pcrm.

Perm.

Sup\.

Pcrm.

Supl.

Pecrn.

~- ~- ~- ~-1~- ~- --·f~
-----1---- - -

W!ll'->sifo •

Diretor ....

Tar~L

Perm.

Supl.

Menal de
"Mnrmha
d~ Mato
Grn"lo

............... - - - - - - - - - - _ _-_ _ _ _-_ _' _ _-_ _ _ _-_ _ - - - - -

SupL

----

Depósito Naval
de Mato
Grosso

Pcrm.

SupL

DO RIO
Dll JAm:mo

Perm.

SupL

------1--

- - - - ·---------1---

I I - Carqo isolado de p;-~. cjcLi1c

Adjunto de Procurador _....
Advovado dr 2• EntrLI~cia ..
Ajudante de Porteiro ...•...
Auditor de ~-· Entr;Jocia..

Chcf~ de Portaria...•..
O.msul~or Jurídico ...•....•.
Entr~ocia ..

Escrivão de 2.•

Instrutor ......... ,,
Maslgdo ..

l\i,;tro ..

Ofiei• de Justi~a .................. ..
O:icial de Justiç11 de 2.~ Eotlio~ia .. ..
Opcn\rto Nnvnl..
Proeuradt>r
Professor ................... ..
PromoOOr de 2.• Entrfiocia ..
Secretário-. ...

I.

-----------------/---1---------1----:
- - - - ·- - - - -~-/---1-- - - - - - - · - - - - - - - - 1 - - -

TOT.u.: ..

)Jm~Aarite .• , . , .

;~~~~!~~~~-.

D~cohista ........

, ..

De._otubist;; Au.~ilicr.
Engeohclro ........ .
Escriturário •..••
Fnoolmo.
Fo~h

sta .............. .

..'"

Mn::tuinistn.-Marítimo .. .
Ma,·mhdro ....•
Meeiinico .. .

52

Motorista ............. .
Ofie•a\ Admin1.o;trntivo ..... .
ür~u-!mo de A=am~nto ..
Üp<.'rário de Arsen~l. •.•
Operilri< de Imprea:>a ..
Oper~rio de R.'ldio.

·-

Patrão, .. .

Se• vente .... _.

186

n

Tccnclog~sta ..

- - - - - - - - - - - - - - - ----,"cl·----:c::"
7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - --1--~1----

Tol"at... -

17

Cargo 'solado do provimento em commi~~~o .......................... .
Cargo ~o;olado de provim~otoefetivo ...
Cargo de catreira,.
TOTAL ..

Col. Leis -

1i5

Vol. VJII -

.

4
---,-~---,-

Pá~.

720 -

!1-:iapa 5

lí

----,-,

1
~---,

75

í5

1
S7

"

==========,===============r=========~====r===~=====r==~=
I!~RIH>l!.

Dffi&TO!UA. DE

ii!EflCA!<'l$

DDilnOR!A

DE 1.1. MEl<-

C.WGOS E

C~IRAS

Comissão
de Estudoo

Departamento

do Torpedoo

de Rádio

das Cobr:L'l

Diretoria

!Àpibnin

CA.l'I'UNL\

.&pce~al

ES~ECIA.L

DO E$TAOO

{Sede)

•n:u-

C.!.N'l'll

CAI<l''il

Arsenal de
de Marinha
da Ilha

ODU':l:OIUA
Dl'/ M:.

DO RIO

DtJI>l'MEl1_

D>: "'· .r~n
cA~<'rF

CAl'ITAm.\.
DE 1•, Cl..!.SSfl

. no

~:.

CAPt'r.!.!<li!.

DE I•

PO!l'TOO

~onTOs

no

Perm.

Supl.

Pcrm.

Supl.

Pcrm.

SupL

Pcrm.

Supl.

oo

E.

~1.

UEII.

CANTE
C.I.PI'I:.!.Nl.!.

DE

1.• CLASSE

eOUTOi.' DO E.
D~

P.!.Rl

AMAZO~.I.~

LOTAÇÃO

CUSS!

Dllumlllllo.

DE

PER·

KHEB>;:CO

,

Perm.

SupL

--~~-

-~~~

Perm.

Supl

Supl.

Perm.

Perm.

Supl.

Supl.

I - Cargo i~otado de Pf""· em CQmis.sifo .
Diretor.
~~~- -~~~

TOTAL ..

~~~- -~~~

~~~- -~~~

------------------,1--- ----· ---·- --------

li-. Carco i•clado de pro;. e]<liro
Adjooto de Procurador .. , ..
Advogado de 2• Entril.ncia ...•

Ajudante de Porteiro ..•• ,, •.
Audiror de 2.• Eot.üncia....••
Chefe de Port&"ia .•••••••.

Co!18ult<tr Jur!dico ....•••••..
Thc"v{ío do 2.• Entrância ..
lllllttutor ........... ,.
Mnssa~t& ...... .

Mestre .......•.•.•••
Olicinl de Justiça .................. ..
Oficial ds Justiça de 2.• Entriucia .. ..
Operáno Navnl
Procurndor..•
Prof=or.
.. ..
Proopo:~r de 2.• Eotrfulci:l,.
Seeretil.rto .......

~~~- -~~~ ~~~- -~-~ ~~~- -~~~ ~~~- -~~~ -~~---~~~

T!YU.t. ..

~~~- -~-~ ~~~- -~~- ~~~- -~~~ ~~~-

----

-~~- -~-~ ~~~- -~~~ ~~~- -~~~ ~~~- -~~~ ~~~- -~~~ -~~- -~~~ ~~~--~~~ -~~--~-~ ~~~- -~--

Almoxntifo.,,".
Arquivista ...•
'Continuo •...
Dcseohis\3.
Desenbbta-AuxiU.ll' .•.
Engeohcu:o.
EscrÍtlll'>Írio •••.•
Faroleiro ... .
FogUiota ........... .
M!llluinista-Marítimo
Merinhe.ro
Merâoico .....•
Motorista ............. .
Oficial Admini~trntivo.
Operário de Armamento ..
Oper:'irio de Arsenal. ..•.
Operário e Imprensa..
Oper,\r!o de Ridio ..
Patrão.••••• , ...
Servente.

!

"

11

!O

11
33
3

Tccoolo~ta

~~~- -~~~ ~-~- -~~~ ~~~.- -~-~ ~~~- -~~~ ~-- ~~~- -~~~ ~~~- -~~~~~~- -~~~~~~- --~- -~--

TurJ.t.

20

16

1110

1~

12

11

8

~~~- -~~~ ~~~- -~~~ ~~~- -~~~ ~~~- -~~~ ---~ ~~~- -~~~~~~- -~~~ ~--- ~~~- -~-~ ~~~- -~~~
IV~mmnm

Cargo iso\ndo de provimento em commi>Slio.
.....
.. •
Coreo .solado de provimento efetivo ...
C;vgo de ~arreim.
TOTAL.

20
~~~20- -~~~ - - -

16

---10

160
10
12
-~~- -~~~ -~~- -~-tGÜ ~~~~-0 ~--- -~~- -~~~ ~~~,- -~~~

11
11

-~- ~~~- --·~~- -~--

~==~~"====~==~~==~==~==~~==~==~~~==~==~==L~~===k~~~==~===
Co!. LeJs -

Vol. VIII -

I'úg. 720

-~

l\'[apu r,

nm~OliU.

DIRETORIA
o~

"· Mo:a-

OAtiTl;
CHITAN1A
DE 1.' CW.SSE•
?O!ÍTOS DO S.

"~

"'

LOTAÇi.O

.Perm.

I

~ Car~a

isolado de prc•. •m
Ditdor..

Supl.

Dll' 11. MER·
CJ.liTl:
CA~l"rANL\

0B 1.•

CLAESl::
POJI.TOS !>O
no ll. nE

r>IRET<lniA
DE !J. MEil·
C/l.liT>!
OAPJTA/l"l.l.
DE \.~ CUS.
SE-?Ol;t"IOS
DO E. DO

s. nur.o

R. GRA...•<DE
DO SUL

LOT.I.Ç!O

LOT.I.ÇÃO

Perm.

Sup!.

Pcrm.

DIRt:!O!W.
Oll M. >ll:&..
C.!.liTE
CU'ITAlilll.

os l.• cw.s~"E-

POIITOS
DO E. O~
CATAR!·

..

"'

LOTAÇÃO

Supl.

Pcrm.

Dllt.EIOliL\
DC il/. UERCA~"IE

OA~lTANll

DE 2.·• CLASaE-rol!TOO
DO E. DO
IIIA!lANIIÃO

LOTAÇÃO

Supl •

Pcr!IL

I

Dl!\ETOIUA
DE lf. W.:llCAN"l'E
O.<l'ITANIA

DB 2.•

CLJ......_
&1<-?0RT()S
DO E. DO

''""'

J..OT.!.ÇÃO

t.OTILÇÃO

Supl

Po=

DlliE'l"OIUA
Pll li. MJ':JI.
OAI\l"l'l
CAPITANIA
m: 2.• CLAS.
S>l--?Oil'roS
DO Jl. DO
ES:I'!Ril:(l
SAh"TQ

SupL

Perm.

Dll<ETO&ll
DE Jd. MEUc.~h"rll

CAPITANIA
O:': 2.• CLJ..,_
S&-POlLIOS
DO E. DE

1-ti"J:o oaos-

DTIIL"rOni.!.
DJ< M. MER·
CANTE
CAPITA~""L\

nE 3.a cu..sSE-POili03
DO E. DO

"'
LOTAÇ!O

Supl.

Perm.

Supl

Perm'

SupL

~mi.i1ãc ...

·

--------

TOTAL.;;,

---- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ------------

-·---~----

l i - Cargo iJoWdo de pron. ejeliw
Adjunt.o de Procurador .•.
Advo~ado de 2• Entri:nci~
Ajudante de Porteiro.
Audit.or de 2.a Entrfulcia
Chefe de Portaria .•
Con3ultor Juridieo •.•..
Eserivlio de ~.n Entrância ..
Jm;trutor ...... .
M=n~ista .••.
Mestre •..•...•••

Oficial de Justica •......•..•.......•.
Oficial"do Justica de 2.• Bntrincir~ .•..
Operário Naval
P10cumdor •..•..••.

~~;:t:'r" ",i; "2_"a\"~i;ã~~i~·.:

Secretário..•

----=-------=-- -~----=------=------=---~----=------=----~ ----=--!----=--l----=------=------=------=-- --=-- -~

~~-~~-.~~-~~~-~-~~-~~~-~~~~~~~.-~~--~~~--

IH,- Ca.r~o de =ro1ra
Almoxmife •.

Arquivista.. ••..
Contínuo
D~;Senhista ........•..
Desenb,-ta-Auxiliar.
Enr;enheiro ..•......
Escriturário .••..
Faroleiro •..••..
Foguista•.•.....••••...
Maquinista-Marítimo ..•
Marinheiro

13

14

11

10

lO

McdO\CO .•

Motorista ..•....•.•
Oficial Administrativo.
Oper:írlo de Atroamcnto ..
Operí1rio de Aruenal. ....•..

l.

g~::~ â: ~[~~~::::::·

Patrão •......•••••••
Servente •••.••.
Tccnologist.a •.

- - - - - - - - - - - - ---- ---- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- ------------ - - -11- ---- - - - - - - - -

Tor.u....... .

"

IV -Resumo

Cargo iaolado de provimeDto em commissão ........•••••...••..•.•• ··•·
Cargo isolado de provimento efetivo..•
Cargo de carreira
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zação de obras e aquisição de aparelhamento no pôrto de Recife, de que é
concessionário o Estado de Pernambuco.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETULIO VARGAS.
]oiio de Mendonça Lima.

DECRETO N. 0 16. 649 -

riE 25 DE SETEMBRO DE 1944

Aprova projeto e orçamento para obras ·na Rêde Mineira de Viação
O Presidente da República, usando d.a atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados, em substituição aos que baix~ram com
o Decreto n. 0 6. 117, dei 20 de agôsto de 1940 o projeto e orç~mento, na im.,.
portância total de Cr$ 25.478,20 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta
e oito cruzeiros e vinte centavos), que a êste acompanham, rubricados pelo
Diretor Geral do Departamento Naciona~ de Estradas de Ferro, para a construção de um boeiro capeado de alvenaria de pedra e concreto armado, no
piltio da estação de São João del-R€i, no km 98,223 da linha de Sítio a
Barra do Paraopeba, da Rêde Mineira de Viação, correndo à conta do "Fundo
de Melhoramentos" a importância que fôr apurada como efetivamente despendida até aquele limite.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e
56.0 da República.
GETULIO VARGAS.

J_oão de Mendonça Lima.

DECRETO N.0 16.650 -

DE 25 DE SETEMBRO DE 1944

Aprova projeto e orçamento para obras no pÔrto de Salvador, Estado da. Bahia
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição, decreta:

Artigo único. Ficam aprovados O projeto e orçamento, na importância de Cr$' 225. 119,00 (duzentos e vinte e cinco mil cento .e dezenove cruzeiros), que com êste baixam, devidamente J;"Ubricados, ·pm·a a construção de
uma linha adutora, de 150 mm, destinada ao. abastecimento· dágua aos navios,
no cais de 10 metros do pôrto de Salvador, Estado da Bahia, correndo à
conta de capital à· importância que fôr apurada como efetivamente despendida até aquêle limite.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
.da República.
GETULIO VARGAS ..
João de Mendonça L1'ma.
Col. de -Leis -

Vol. VIII

F'. 46

722

ATOS

DO PODER

DECRETO N. 0 16. 652 -

DE

EXECUTIVO

26

1944

DE SETEMBRO DE

Autoriza a extensão das operações da Companhia de Seguros Marítimos e
Terrestres Pelotense e aprova alterações introduzidas nos seus estatutos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe co:pfere o
art. 74, letra a, da ConstitUição, decreta~:
Art. 1,° Fica autorizau:la a estender as suas operações aos demais se- .
guros e resseguros dos ramos elementa.res, a que se refere o at·t. 40, n.O 1, do
Decreto-lei n, 0 2. 063, de 7 de março de 1940, a Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres Pelotense, com sede na cidade de Pelotas, EstOOo do Rio
Grande do Sul, autorizada a funciona-r em seguros de fogo e de transportes
marítimos .e terrestres pelo Decreto n° 5. 450, de 29 de outubro de 1873, e
carta-patente n. 0 14, de 27 de dezembro de 1902, bem como ficam aprovadas
~. s alterações introduzidas em seus estatutos, inclusive qusmto à prorrogação
de prazo de sua duração, conforme foi deliberado pela assembléia geral extraordinária de ~cionistas, realizs-da a 14 de dezembro de 1943.
Art. 2.0 A sociedade contirÍuará integr.s.•lmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização de
que trata o presente decreto.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Jameiro, 26 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETl)LIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16. 654 -

DE

26

DE SETEMBRO DE

1944

Concede à sociedade anônima São Paulo ElectriC Company, Limited, autsrização para continuar a funcionar na República
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a sociedade
anônima São Paulo Electric Company, Limited, com sede em Toronto, província de Ontário, Domínio do Canadá, autorizada a funciOnai:: na República
pelo Decreto n.O 8.791, de 21 de junho de 1911, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade anônima São Paulo Electric
Company', Limited, autorização para continuar a funcionar na República,
com as alterações introduzidas em seus estatutos, por deliberação de s~a
diretorià, de 27 de dezembro de 1934, confirmada pela assembléia geral dos
acionistas a 25 de junho de 1935, e sob a~ mesmas cláusulas que acompanham o Decreto n. 0 8. 791, ficando a aludida sociedade obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar,
sôbre o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.
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DECRETO N.O 16. 655- DE 26 DE SETEMBRO DE 1944

Concede à Companhia Interestadual de Seguros autorização para funcionar
e aprova seus estatutos
O . Presidente da República, usando da atribuição que !he confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e resse.
guros dos ramos elementares, a que se refere o art. 40, n.O 1, do Decreto-lei
n.O 2 .063, de 7 de março de 1940, a Companhia Interestadual de Seguros, com
sede na cidade de São Paulo, capital do Estado do mesmo nome, constituída
por escritura pública lavrada em notas do 11.0 Tabelionato da mencionada
cidade de São Paulo, a 29 de março de 1944, bem como ficam aprovados os
estatutos adotados pelos subscritores do seu capital e constantes da referida
escritura.
Art. 2.0 A sociedade ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto da autorização de que trata
o presente decreto.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16.656- DE 26 DE SETEMBRO DE 1944

Aprova, com modificações, os eStatutos da Companhia de Seguros "Garantia
Industrial Paulista", bem como aumento do seu capital
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, decreta :
Art. 1.° Ficam aprovados os novos estatutos da Companhia de Seguros
"Garantia Industrial Paulista", com sede na cidade de São Pauio, capital do
Estado do mesmo nome, autorizada pelo Decreto n.0 16. 688, de 2 de dezembro
de 1924, a operar em seguros e resseguros de acidentes do trabalho, e pelo
Decreto n.O 10.528, de 29 de setembro de 1942, a operar em sgeuros e
resseguros dos ramos elementares a que se refere o art. 40, n.O 1, do Decretolei n.O 2. 063; de 7 de março de 1940, conforme foram adotado~ pela assembléia geral extraordinária de acionistas, realizada a 9 de dezembro de 1943,
bem como o aumento do capital social de Cr$ 2.500.000,00 para Cr$ ...•..•
5. 000. 000,00, deliberado pela mesma assembléia e pela efetuada a 29 de
janeiro de 1944, mediante as condições abaixo :
I -

Os estatutos são a:wovados com as seguintes modificações :

a) substiiua-se a redação do art. 1.0 pela seguinte: "A Companhia de
Seguros Garantia Industrial Paulista, sociedade anônima, constituída por es·.
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critura pública de 8 de setembro de 1924, e autorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros de acidentes do trabalho, pelo Decreto n, 0 16,688,
de 2 de dezembro de 1924, e de seguros e resseguros dos ramos elementares
pelo Decreto n.0 10.528, de 29 de setembro de 1942, reger-se-á pelas disposições
dêstes estatutos e pelas leis em vigor";
b) suprimam-se, no ar-t. 15, as palavras "por mais de 30 ( uinta) dias".

II - As alterações consignadas na cláusula precedente deverão ser aprovadas em assembléia geral extraordinária de acionistas, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, contados da publicação dêste decreto.
Art. 2.0 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que vierem a vigorar, sôbre o objeto das autorizações a
que alude o presente decreto,

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Alexandre Marcondes Filho.

DECRETO N. 0 16. 659 -

DE 27 DE SETEMBRO DE 1944

Concede à Ceará Mineral, Industrial Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, df'
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1.0 E' concedida à Ceará Mineral, Industrial Limitada, sociedade
por quotas de responsabilidade limitnda com sede na cidade de Fortaleza capital do Estado do Ceará, autorização para funcionar como emp~êsa de mint~
ração, de acôrdo com o que dispqe o art. 6.0 , § 1. 0 , do Decreto-lei n.0 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), ficando. a mesma sociedade
obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que
vierem a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da Indeper.dência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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27

DE

SETEMBRO DE 1944

Concede à Cia. Catarinense · de Cimento P~rtland autorizaçâo para
funcionar como emprêsa de mineração
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o at·tigo 74, letra a, da Constituição ~ nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), combinado com o Decr~to-lei
n. 0 3.553 de 25.de agÔt>to de 1941, decreta:
Art. 1.0 E' concedida à Cia. Catarinense de Cimento Pvrtland, sociedade anônima, com sede na cidade de Itajaí, no Estado de Santa Catarina,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração,. de acôrdo com o que
dispõe o art. 6.0 , § 1.0 , do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Minas), combinado com o disposto no Decreto-lei n.O 3.553, de
25 de agôsto de 1941, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbro
o objeto da referida autorização.
Art. 2.0

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República .
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 681 -

DE

29

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza ~ cidadão brasileiro Diamantino Antônio Cerutti ·a comprar pedras
preciosas

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confers 0
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n.O 466,
da 4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Diamantino Antônio Cerutti,
residente em Lageado, no Est:o.'lio do Rio Grande do Sul, a comprar pedras
preciosas, nos têrmos do Decreto-lei n. 0 466, de 4 de junho de 19.38, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de su81 publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS

A. de Souza Costa.
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DECRETO N.O 16, 682 -

DE

EXECUTIVO

29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Dioz e Silva a comprar pedras preciosas
O Presidente dao República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 74, letra a, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n. 0 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Manuel Dioz e Silva, residente em Poxoréu, no Estado de Mato Grosso, ~ comprar pedras preciosas,
nos têrmos do Decreto-lei n.O 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica do presente Decreto.
Art. 2. 0 f;ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 RevogMn-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0
56.0 da República.

da Independência e

GETULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.

DECRETO N° 16. 685 -

DE

29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro ]ary Séraio de Oliveira a pesquisar magnesita,
talco e associados no município de Bom Jesus dos Meiras do Estado da
Bahia,
.O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o. artigo 74, letrs- a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mins-s); decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Js.ory Sérgio de Oliveira a
pesquisar magnesita, talco e associados numa área de duzentos e noventa e
nove hectares e noventa e um a~res (299.91 ha) situsda na Serra das Éguas,
distrito e município de Bom Jesus dos Meiras do Estado da Bahia, e delimitada por um retângulo tendo um vértice à trezentos e oitenta e cinco metros
(385m) rumo oitenta e um graus noroeste (81° NW) magnético do ponto
erP que a estrads do Pirajá :::>travessa o riacho · Bôa Vista e os lados, que
ps.rtem dêsse vértice, com três mil oitocentos e quarenta e cinco metros
(.3.845m) e rumo quarenta e quatro graus sudoeste (44° SW) magnético, setecentos e oitenta metros ( 780m) e rumo quarenta e seis graus noroeste
( 46° NW) magnético.
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00) e será trans~
crito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minis~
tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em <:ontrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da
da República.

~ndependência

GETULIO VARGAS.

Apolorúo Salles.
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DECRETO N. 0 16.686-:- DE 29 DE SETEMBRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Caldeira Filho a pesquisar calcáreo
municípios de Ribeirão Branco e ltapcva, do Estado de São Paulo

tl09

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, lei:r~· a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de.janeiro de 1940 (Código de Min&<S); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos Caldeira Filho a
pesquisar calcáreo numZI área de trinta. e quatro hectares (34 ha), situada
no local denominado Fria, nos distritos de Ribeirão Branco e Itapeva, municípios de Ribeirão Branco e Itapeva do Estado de São Paulo, e delimitada por
u'm polígono retilíneo irregular· que tem um vértice a. oitocentos metros (800m)
no rumo magnético setents.• e cinco graus noroeste (75° NW) do centro da
soleira do pdrtal da sede da Fazenda Albano, e os lados, a· partir do vértice
considerado, têm os seguintes comprimentos c rumos magnéticos: seiscentos e
vmte e cinco metros (625m) quarent::;. e seis graus sudoeste (46° SW); seiscentos e trinta e cinco metros (635m), trL1t<:1 e oito gr.s.<Us sudoeste (38° SW);
setecentos e setenta e cinco metros (775m), oito graus noroeste (8° NW); novecentos e sessenta e três metros (963m) oitenta graus nordeste (80° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos ~stabeleçidos no Código de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 340,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS
Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.687- DE 29 DÉ SETEMBRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Elias do Amaral Souza, a pesquisar carvão mineral no município de São Jerônimo do Estado do Rio Grande dÓ Sul
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letn· a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 9.85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina>s); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o. cidadão brasileiro Elias do Amaral Souza, a
pesquisar carvão mineral nums.• área de duzentos e quarenta hectares (240 ha),
s:ituada no distrito e município de São Jerônimo do Estado do Rio Grande do
Sul e delimitada por um retângulo tendo um vértice a novecentos e quarenta
metros (940m), rumo vinte e quatro graus noroeste (24° NW) magnético da
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Cúnfluência dos arroios Conde e M~rtins e os lados que partem desse vértice
com dois mil metros (2.000m), e rumo norte (N) magnético, e mil e duzentos metros (1.200m), e rumo oéste (W) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có-digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pigará a taxa de mil e duzentos cruzeiros (Cr$ 1.200,00) e
se.rá transcrito no livro próprio da Divisão de Fcmento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56. 0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.688 -

DE 29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileico Miguel Ximenes de Meio a pesquisar sulfato de
sódio no município de Otleans do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letrz. a da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n.O 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina-s); decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado ·o cidadão brasileiro Miguel Ximenes de Melo
a pesquisar sulfato de sódio numa área de duzentos e quarent:;o e nove hectares
e sessenta ares (249. 60 ha), situada no lugar denominado Rio Pequeno, distrito
de Grão Pará, município de Orleans do Estsdo de Santa Caotarina, área essa
delimitada por um retângulo que tem um vértice a cento e setenta metros
(170m) no rumo magnético oitenta e nove graus trinta minutos noroeste
(89° 30' NW) do carco de pedra à margem do rio Túnel, na jivisa da propriedade de Alexandre Coelho Sá com a eJo.'tremidade sul (S) do lote vinte
e quatro (24) da linha Rio dos Porcos e cujos lados, converget~tes nesse vér~
~tce, têrit os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e trezentos
metros ( 1. 300m), oitenta grsms trinta minutos noroeste ( 80° 30' NW); mil
novecentos e vinte metros ( 1. 920m), nove graus trintao minutos nordeste
(9° 30' NE).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có~
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decretO, pagará a taxa de dois mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 2.500,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomente da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e
d ~ República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N. 0 16.689- DE 29 DE SETEMBRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo Rosa de Vasconcelos Croz a pesquisar
minérios de pl2.tina, ouro e associados no município de Concezção do Mato
Dentro do Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n, 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina-3); decreta:
Art. 1.° Fica s.'Utorizado o cidadão brasileiro Osvaldo Rosa de Vasconcelos Cruz. a pesquisar minérios de platina, ouro e associados em duas áreas
distintas, num total de sete hectares sete· ares e quarenta centiaret' (7.0740 ha),
situadas no· imóvel Fazenda da Limeira, no distrito de Morro do Pilar. município de Conceição do Mato Dentro do Estado de Minâ1s Gerais, a primeira
com três hectares vinte e oito ares e vinte centiares (3, 2820 ha). delimitada
por um trapézio tendo um vértice situado à distância de duzentos e setenta e
sete me.tros e cin.qüenta centímetros (277 .SOm) rumo m&•gnéticb cinqüenta e
sete groos e trinta minutos sudoeste (57° 30' SW) da confluência do córrego
da Limeira com o rio Picão e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e setenta e cinco metros (275m),
quarenta graus noroeste ( 40° NW); cento e vinte e cinco metros (125m),
cinqüenta graus sudoeste (50° SW); duzentos e cinqüenta metros (250m),
quarenta grs.'lls sudeste ( 40° SE); cento e vinte e sete metros e quarenta e
sete centímetros ( 127 .47m), sessenta e um graus e dezenove minutos nordeste (6lo 19' NE); a segund:J. com três hectares setenta e nove ares e vinte
cE::ntiares (3.7920 ha), delimitad81 por um trapézio que tem um vértice a
duzentos e. cinqüentZ~ e um metros (251m) no rumo magnético de quarenta
e um graus sudoeste (41° SW) do ponto de amarração da primeira área e os
lados, ~ partir dêsse vértice, com ,os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzeritos e cinqüenta metros (250m), quarenta gr&'llS sudeste (40° SE);
cento e cinqüenta e oito metros (158m), cinqüenta graus sudoeste (50° SW);
duzentos e trinta metros (230m), quarenta graus noroeste (40° NW); cento
e quarenta e oito metros (148 m), quarenta e um graus nordeste (41° NE),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 Q título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fo;nento da Produção Mineral do Minis·
tério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
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DECRETO N.0 16.690 -

DE

EXECUTIVO

29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Herodino Meira a pesquisar mica no municfpio
de Macarani, no Estado da Bahia
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o ar·
tigo 74, letra- a da Constituição e hos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro c;le 1940 (Código de Minl>ls); decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão br<a~sileiro Herodino Meira a p~squisar
mica numa área de vinte e oito hectares (28 ha), situada no lugar denominado Cachoeira Alta:r, distrito e município de Macarani, no Estado da Bahia e
delimitada por um retângulo tendo um vértice a mil e quinhentos metros
(1.500m), rumo sessent:;- e dois graus noroeste (62° NW) magnético, da confluência dos riachos do Brejo e Cachoeira Alta e os lados que partem dêsse
vértice com setecentos metros (700m) e rumo sessenta e dois graus nora~
estt' (62° NW) magnético, quatrocentos metros (400m) e vinte e oito graus
nordeste (28° -NE) magnético.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códigc de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura .
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apoloni? Sn!Ies.

DECRETO N . 0 16.691 ...;.... DE 29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Olinto Contente a pesquisar mica e associados no município de Bôa Vista do Território do Rio Branco
O_ Presidents da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, tetm a da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minf.'s); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Olinto Contente a
pesquisar mica e associados numa área de cem hectares 000 ho), situada no
dtstrito e município de Bôa Vista do Território do Rio Bráhco, delimitada por
um retângulo que tem um vértice na foz do Igarapé Sêco afluente do rio
Caitauaú ou Quitauaú e os lados que partem dêsse vértice dms mil metros
(2. 000 m) e rumo norte (N), quinhentos metros (500 m) e rumo leste (E).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
digo de J\•Hnas,
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Art. 3.0 O título da .autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a tax~ de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) e será trans-crito
no livro próprio da Divisão de Fomento da PÍ"odução Mineral do Ministério d;:~.
Agricultura.
Art.· 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
d<:~

Rio de Janeiro, 29 de 'setembro de 1944, 123.0 da Independência e .')6, 0
República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO

N.0

16.692

~DE

29

DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Alves Pinhei'{o a pesquisar quartzo e
pedras corD.das no município de Teófilo Otoni do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigc.. 74, letr& a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Mim:G); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Alves Pinheiro a
pesquisar qua-rtzo e pedras coradas em terrenos sitm:•dos no distrito de Topásio,
município de Teófilo Otoni do Est:;.•do de Minas Gerais, numa área de noventa
E-. sete hectares (97 ha) delimitada por um polígono tendo o ponto de pl;!rtida
à distância de cento e vinte e cinco metros (125m) no rumo magnético cinqüenta e cinco gr&ús e trinta minutos sudoeste (55° 30' SW) da confluência
do~ córregos do Juca e do Chico Grosso e os lados, &• partir dêsse ponto com
os seguintes' comprimentos e rumos mz..gnéticos: quinhentos metros (SOOm),
onze graus e trinta minutos noroeste (11° 30' NW); oitocentos e cinco metros
(805m), leste (E); oitocentos e qu1:1.renta e cinco metros (845m), vinte e
cinco graus e quinze minutos sudeste (25° 15' SE); seiscentos metros (600m),
quarenta e quatro graus sudoeste ( 44° SW); quinhentos e noventa e cinco
metros (595m), sessenta e oito graus e trinta• minutos noroeste (68° 30' NW);
qumhentos metiOS (500m), onze graus e trinta minutos noroeste (11° 30' NW),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có·
digo de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dsête decreto, pagará a taxa de novecentos e setenta cruzeiros (Cr$ 970,00) e
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
~io de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

GETULIO VARGAS.

Apolonio Saiies.
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DECRETO N. 0 16.693 -

DE

29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Enéias Francisco Belo a pesquisar pedras preciosas
e associados no municiípio de Aquidauana do Estado de Mato Grosso
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 74, letra.: a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Min:>J3); decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Enéias Francisco Belo a
pesquisar pedras preciosas e associados no imóvel denominado Minas Cmrapato,
situado no distrito e município de Aquidauana do Ests.do de Mato Grosso numa
área de· duzentos e cinqüenta hectares (250 ha) delimitada por um polígono
mistilíneo, tendo um vértice na margem esquG-rda do córrego Lageado e a
seiscentos e setenta metros (670m) de sua barra no do Aquidauana e os
lados, a p~<rtir dêsse vértice, têm três mil trezentos e dezenove metros (3.319m)
rumo magnético, cinqüenta graus e vinte minutos nordeste (50° ·20' NE), até
a margem direita do córrego Macaúba e por essa margem para jusante até
a foz do rio Aquidauana, daí pela margem direita e para jusante até a barra
do córrego Lageado, por êste córrego para montante e pela margem esquerda
na extensão de seiscentos e setenta metros (670 m), até o ponto de partida.
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no CÓ·
digo de Minas.
Art. 3.0 O titulo da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de dois mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 2.500,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura .
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123. 0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,

DECRETO N.O 16.694 -

DE 29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Romualdo Camilo do Couto a pesqulsat mica e
nssociados no município de Tombos do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República us&ndo da atribuição que ihe confere o ar::1go 74, letrs.• a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
d( janeiro de 1940 (Código de Minê.l3); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cid«d.ão brasileiro Romualdo Ca:milo do Couto
pesquisar mic::l e associados numa área de qUarent.a e quatro hectares onze
ares e dezoito centiares (44.1118 ha), situada nos imóveis denominados Sossego e Paiol, distrito e município de Tombos do Estado de Minas Geqlis, de.
limitada por uma linha poligonal que tem um vértice a cinqüenta e nove metros
e quarenta centímetros (59,40 m), ruino cinqüenta e nove graus quinze minutos
6
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noroeste (59° 15' NW) magnético, do esteio direito do moínho existente à
margem do córrego Cascata e cujos IOOos a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e cinqüenta• metros (250m),
vinte e oito graus trinta. minutos noroeste (28° 30' NW); duzentos e setenta
e sete metros e cinqüenta centímetros (277 .SOm), dois graus quinze minutos
nordeste (2. 0 15' NE); duzentos e oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros (282.50 m), vinte e s·eis graus noroeste (26° NW); quir·hentos metros
(500m), oitenta e nove grà-us cinqüenta minutos noroeste (89° 50' NW);
c.ento e noventa metros (190m), um grau quarent:>! e cinco minutos sudeste
~ 1.0 45' SE); quatrocentos e cinqüenta metros ( 450m), dez gmus sudeste
(10° SE); trezentos e cinqüenta e seis metros (356m), cinqüenta e nove graus
trmta minutos sudeste (59° 30' SE); trezentos e cinqüenta metros (350m),
oitenta e seis graus quinze minutos nordeste (86° 15' NE); quarenta rrietros
(40m), vinte grs.<Us trinta minutos nordeste (20° 30' NE).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos .têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3. 0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 450,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura .
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de, Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
ds República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N, 0 16.695- DE 29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo Ferreira de Oliveir8 a pesquisar mica
e associados no município de Miradouro do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere, o artigo 74, letra• a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina-3); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Eduardo Ferreira de Oliveira
a pesquisár mica e associados ~uma área de trinta e sete hectares e cinqüenta
ares (37,50 ha) situada na Fazenda Cachoeira Alta, distrito e município de
Miradouro do Estado de Minas Gerais, área essa delimitOOa por um retângulo
que tem um vértice ·a cento e doze metros e cinqüenta centímetros ( 112,50 m)
no rumo magnético oitenta e três i"aus trinta minutos noroeste (83u 30' NW)
da extremidade noroeste (NW) da cooa de propriedade de Antônio de Lelis
Martins de Paiva Júnior e cujos lados, divergentes dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos· magnéticos: setecentos e cinqüenta metros
(750m), oeste (W) e quinhentos metros (SOOm) norte (N),
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.

'734

ATOS

DO

PODER

EXECU'l'IVO

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via aui:êntica
dêste ·decreto, pagará a taxa de trezentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 380,00) e·
será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.

,

GETULIO VARGAS,

A nolonio Salles.

DECRETO N. 0 16.696 :__DE 29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Casemiro Bezerra a pesquisar beri!o e
associados no município de Quixeremobim, do Estado do Ceará
O Presidepte da Repúplica usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letr.s. a da Constjtuição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1. 985, de 29
de- janeiro de 1940 (Código de MinCJ;;); decreta:

Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Joaquim Casemiro Bezerra
h~), situada
no lugar denomina~o Fazenda Lama-, no Distrito de Lacerd~, município de
Quixeramobim •do Estado do Ceará, e delimitada por um retângulo que tem
um vértice a duzentos e setenta e cinco metros (275m) no rumo magnético
vinte e quE.1ro graus noroeste (24° NW) da confluência do córrego AçudinhD'
com o riacho Valentim, e os lados, que convergem no vértice considerado, têm~
a partir dêle, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros
{l.OOOm), sessenta e sete graus noroeste (67° NW); oitocentos metros (800m),
vinte e três graus sudoeste (23° SW) .

a pesquisar berilo e associados numa área de oitenta hectares (80

AÚ. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có·
digo de Minas,
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos cruzeiros (Cr$ 800,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
'Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123. 0 da Independência ·e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles,
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DECRETO N. 0 16,697 -

DE

29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro José Inácio Raminho a pesquisar mica e associados no município de Conselheiro Pena, do Estado de Minas Gerais
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 74. letr~>.• a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Min~·:s); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro José Inácio Raminho a
pesquis2r mica e f.•ssociados, numa área de vint-e e nove hectares setenta ares
e setenta e sete centiares (29. 7077 ha) situada no local denominado Vasante
da. Pedra, no distrito e município de Conselheiro Pena, do Estado de Minoo
Gerais, e delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a duzentos e
trinta e dois metros (232 m) no rumo magnético setenta e cinco graus trinta
minutos nordeste (75° 30' NE) do quilômetro duzentos e setenta e seis
(km 276) da linha da Estrada de Ferro Vitória-Minas, no trecho Aimorés·
Governador Valadares, e os lados que convergem no vértice consider<ido, têm, a
partir dêle, os seguintes comprimentos e 'turnos magnéticos: seiscentos e cinqüenta metros (650 m) cinqüenta e três graus quarenta e cinco minutos no·
roeste (53° 45' NW), e quatrocentos e sessenta metros (460 m) vinte e neve
graus quarenta e cinco minutos sudoeste (29° 45' SW).
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no
digo de Minas.

Có~

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

'

Rio de Janeiro, 29 de setzmbro de 1944, 123.0 da Independência e :56. 0
da República .
GKTULIO VARGAS,

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 698 -

DE 29 DE SETEMBRO DE

1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ân[Jelo Francisco Nigro a pesquisar quartzo no
município de Campo Largo do Estado do Paraná
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artlgo 74, letrs.o a da Constituição e nos têrmos do Decreto~ lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (CódigO de MiilD3); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ângelo Francisco Nigro a
pesquisar quartzo numa área de quatro hectares, setenta. e quat:ro ares e oito
centiDres (4. 7408 ha), situada no lugar denominado Água Raza, distrito é
município de C&'lllpo Largo do Estado do Paraná, área essa delimitada por
um pentágono irregular que tem um vértice a quatrocentos e trinta
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metros (432m) no rumo magnético cinqüenta· graus e trinta minutos nordeste
(5,.0° 30' NE) da conflu€ncia dos córregos Água Mineral e Água RazS1 e cujos
lados, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e vinte e dois metros (222 m), cinqüenta e quatro graus e
qua,.renta e cinco minutos nordeste (54° 45' NE); duzentos e trinta metros
(230m), treze graus e cinqüenta e cinco minutos sudeste (13° 55' SE); trinta
e quatro metros (34m), trinta e três graus e cinco minutos sudes-te (33° 5' SE);
cento e setenta e dois metros (172m), sessenta graus e trinta minutos sudoeste
~60° 30' SW); duzentos e trinta e seis metros (236m), vinte e sete graus
noroeste (27° NW).
Art. 2. 0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Códitio de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em, contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, .123.0 da Independência e 56.0
d<> República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio SaJies.

DECRETO N. 0 16.699 -

DE

29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Pessôa de Siqueira Campos Filho a
pesquisar minério de cobre no município de Viçosa do Ceará do Estado
do Ceará.
O Presidente da República: usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letm a da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código ~de Mins-s); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Raimundo Pessôa de Siqueira Campos Filho a pesquisar minério de cobre numa área de sessenta
·hectares (60 ha) situada no lugar denominado Pedra Verde, distrito de General Tibúrcio, do município de Viçosa do Ceará, do Estado do Ceará, e
delimitad~ por uma linha poligonal que tem um vértice a mil quatrocentos e
mtent"a e cinco metros (1.485m), rumo cinco"greus sudeste (5° SE) da confluência dos riachos Pedra Preta e Ubari e cujos lados, a partir dêS>Se vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos: duzentos e setenta metros (270m),
e oitenta e quatro graus e trinta minutos nordeste (84° 30' NE); mil cento e
cinqüenta e cinco metros ( 1. 155m) e -.,.in te e seis graus sudeste (26_0 SE);
trezentos e quarenta e cinco metros (345m) e sessenta graus sudoeste
{ 60° SW); cento e noventa e cinco metros (195m) e sessenta e quatro graus
e trinta minutos sudoeste ( 64° 30' SW); mil duzentos e noventa metros
(1.290m) e vinte graus noroeste (20° NW); cento e sessent(;.• e cinco metros
(165m) e setenta e um graus nordeste (71° NE).
Art. 2.0 Esta autorização é- outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
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Art. 3.0 O título da aUtorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.

DECRETO N. 0 16. 700

~ DE

29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ricardo ]aiet a pesquisar carvão mineral no
município de Cresciúma do Estado de Santa Catarina
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letr~ a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mim:.G); decreta:
Art.

1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ricardo

J~fet

a pesquisar

carvão mineml numa área de oitocentos e noventa hect6.<tes (890 ha), situada
em terrenos da antiga sesmaria de João da Costa Brito, conhectda por Urussunga Velha, no distrito e município de Cresciúm~ do Estado de Santa C~ta
dna, área esta delimitada por um paralelogramo que tem um ponto de seu
perímetro a doze mil metros ( 12. OOOm) no rumo verdOOeiro quarenta e nove
graus quarent& e três minutos nordeste (49° 43' :NE) de um pont~ situado a
vinte e oito metros (28m) da margem esquerda d9 rio dos Porcos, contados
para sudeste (SE) sôbre a divisa dos municípios de Cresciúma e Amranguá,
e os lados, a p~rtir do ponto considerado, com os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cinco mil metros (5.000m), quarenta e dois graus trinta
e dois minutos noroeste ·(42° 32' NW); mil e cinqüenta metros (l.OSOm),
qus..renta e dois graus trinta e dois minutos nordeste (42° 32' NE); oito mil
e quinhentos metros ( 8. 500m), quarenta e dois graus trintf:l' e dois minutos
sudeste ( 42° 32' SE); mil e cinqüenta metros (1. OSOm), qumenta e nove
graus quarenta e três minutos sudoeste (49° 43' SW); três mil e quinhentos
metros (3.500), quarenta e dois graus trinta e dois minutos noroeste
í 42° 32' NW), até o ponto de p~dids.·.
Art. 2. 0 Esta autoEização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Código de Minas.
Art. 3.0 O título da m:torização de pesqui~a, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil quatrocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 4. 450,00) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da Agdcultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 19LIA, 123.0 da Independência e 55.0
da República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Salles.
Cal.

de Leis -- Vol. VIII

F. 47

'i38

ATOS

DO PODER

DECRETO N, 0 16.701 -

DE

EXECU'riVO

29 DE SETEMBRO DE 1944

Autoriza o cidadão brasileiro Ricardo ]aiet a pesquisar carvão mineral no muru'cfpio de Cresciuma, no Estado de Santa Catarina
O Presidente, da República usando da atribuição que lhe confere. o . ar-

tigo 74, letrs.• a da Constituição e nos têrmus do Decreto-lei n.0 1. 985, de 29
de janeiro de 1~40 (Código de Mina-:;); decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão brasileiro Ricardo Jafet a pesquisar
carvão mineral numEJ áres.• de mil hectares ( 1. 000 ha) situada em terrenos da
antiga sesmaria de João da Costa Brito, conhecida por U russanga Velha, no
distrito e município de Cresciuma, do Estado de Santa Catarina, área esta

delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a dez mil metros
(lO.OOOm) no rumo verdadeiro quarenta e nove graus quarenta e três minutos nordeste (49° 43' NE) de um ponto situs.•do à vinte e oito metros (28m)
da margem esquerdz, do rio dos Porcos, contados para sudeste (SE) sôbre a
divisa dos municípios de Cresci uma e Araranguá, e os lados, que partem_ dêste
~'értice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinco mil metros
(5 OOOm), quarent<õl e dois graus e trinta minutos noroeste (42° 32' NW); dois
mil metros (2.000m), quarenta e nove grz,us quarenta. e três minutOs nordeste
(49° 43' NE).
Art. 2.0 Esta autorização 'é outorgada nos têrmos estabelecidos no Có•.hgo de Minas.

Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de' setembro de 1944, 123.0 da Independência e 'i6.0
dà República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sailes.

DECRETO N. 0 16.702 ~DE 29 DE SETEMBRO DE 1944
Autoriza o cidadão brasileiro Ricardo ]alei a pesquisar carvão mineral no município de Cresciuma, do Estado de Santa Catarina

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letrs.- a da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Min~s); decreta:
Art. 1.° Fica mttorizado o cida:dão brasileiro Ricardo Jafet a pesquisar
carvão mineral numa área de novecentos e sessenta hectares (960 ha), situada em terrenos da antiga sesmaria de João ds.- Costa Brito, conhecida por
Urussanga Velha, no distrito e município de Cresciuma, do Estadc de Santa
Ca1arins.-, área esta delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a
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Ítove mil e seiscentos metros (9. 600 m) no rumo verdadeirc., quarenta e
nove graus quarenta e três minutos nordeste (49° 43' NE) de um ponto
situado na divisa dos municípios de Crisciuma e Araranguá, 8 vinte e oito
metros (28m) e sôbre a margem esquerda do rio dos Porcos e cujos lados,
& partir dêste vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
quatro mil metros ( 4. OOOm), quarenta e dois graus trinta e dois minutos
5.UOeste ( 42° 32' SE); dois mil e quatrocentos metros (2 .400m), qua.renta
e nove graus quarenta e três minutos nordeste (49° 43' NE); quatro mil
metros ( 4. OOOm), quarent& e dois graus trinta e dois minutos noroeste
( 42° 32' NW); dois mil e quatrocentos metros (2 .400m), quarenta e nove
graus quarenta e três minutos sudoeste ( 49° 43' SW) .
Art. 2.0 Esta autorização é outorgada nos têrmos estabelecidos no Cá~
d1go de Minas.
Art. 3.0 O título da autorização de pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ 4.800,00)
e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Miistério da Agricultura.
Art. 4.0

Revogam~se

as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1944, 123.0 da Independência e 56.0
d<1 República.
GETULIO VARGAS.

Apolonio Sa11es.
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